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 ناسعدؤو اهثمو

 نامالسدفو اهثمو

 سعقب دقوا مو

 لادفو اهمو

 رص,قىلالسو هيلعهلنا لص هناك كاد

 سراقك لمى ةريسك ىلإ مس وهماع هللا ىلص هناك رك د

 ةشدملا كل مىشاكلل لو هيلعدتنا ىلص هيام رك ذ
 طرقا اكلم سقو ةملل لو هملعدقلا ىلص هباكرك ذ
 نيردلاب ىديعلا ىواسنب رذئمالل دو هماعءتتا للص هياكركذ
 نا.ع لم ىدنلاا باد. ءورغيج ىلا لسو هيلعهتنا ىلص هباّك رك ذ
 ةذوهىلا سو هءلعهتنا ىلص هباّك رك ذ
 ىناسغاارهش يلا نب ثرذح ىلا لسوثهملع هنأ ىلص هيك رث ذ
 (عادولا ه١

 سو هيلع للا ىلصورع و دبا

 مو هملعهلفا لصهتازعتم نءذيئرك ذ بأي

 لسو هملع هلل ا ىلص همصئاصخ نم ةد بأ

 لس و هءلعهتلا ىلصمدال وأ ارث 3 بأ

 م .وهيلعمللا ىلصةياعودماع رك دنأت
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 را وحالا نم لسو هلع هلنأ ىلص هم د نم ريهاشم ارك دبا

 مهةتعأ يذلا لو هءلعهللا لصهيااومنمريهاشملا ركذبا
 ملسو هيلع دنا ىلص هيك نمريه اشملا رك ذ بان
 هنلاو ىلا هت هفوة هسملعلزخي نا ل_.ةل_بو هءلعتنا ىلصء سارح همن رك ذيبان
 سائلا نم وهعإ

 لو هيلع هللا ىلصهنمز ف قوسل اىلو نم همفرك دبٍباد

 م وهيلعدلا ىلص هكضد ناكن ءهمفرك د بأي

 لس و هماءهّلفا ىلصهلد ١ل اوسرعءانماهمفرك 1 بأ

 لبو هيلعملنا صو ارعش هبقرك ذيباد
 لو هيلع هللا ىلص هب دي نيب قانعالا برضي تاكن مهم فرك ذيب اب
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 وهملعهقلا ىلص هرجبو هيو لش همقرك ذيبان
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 هريغا يفكر اشناوةنطا لال بو هيلعهللا ىلص هتفص يفرك ذي يبا

 ا لس .وةملع هللا ىلصفيت اهو و هيف عق ةوامو هّض سصتد.م هفرك ذب باب
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 ا اناكم وارومثوام ول واماعهندال او نمر ناس ولاجالا لميس ىلءلسو همملءهّللا ىلص

 تق
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 5 6 عّدو هنال كلذب تدعو عادولا
 0 فرعامو اهدعبو اهيف افلا
 ل.قباهد_عبفو وح هدعاذو
 سانلا عدو هناو دا للا اونردف
 النا أ اهب مهاسصوأ ىتلاةيسصولاب
 دك آاواراشك هس اوعجرب
 مهتانم-م ١ هللا داهشأب عس ,دودلا

 هب ميلا لتر ام غلا هيأ اردت
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 دعل ةسر دما نم م0! و همأع
 غالبلاة حو 316 لا ضرذ
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 مالا هن ىل جمملو ال-ءنو الوق موو
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 «(نامل ب ةوْرَغ#«

 ةم-سىذمدعتنا ىدال «ليذه نمله قاهدكثو ماللا كب نامطو نا ةمأو

 بامحأب مهماطي نامل ىب ب .وةءلعمللا ىل_صهللا ل وسر اًوعَةظا ر 5ىدوْرَع م نم مرهشأ ]|

 كالذرك دق أمسأ هن ةنوهمركب اواتنيذلا معمعهللا ىذر هيادعص أو بدم مهو ىا عسيجرلا

 اودملا هياصصأ اديدئادس ل بو هماعهللا ىلص هنالىا انارمسلا
 كردءاىاماشلاديرب نأ رهظأو ىلا. هياصأ اف ليذهن نءةنينأدار اوعسجرلا ناكر ةفرعبفقاو ل هو هملع 0 ا ا أ 5 لمت لوسدو ان دمالالا

 ل 9

 نام حرخوهثءهقاىذر م تك م مانا هن دملا ىلع لوعة ساو "هلععىاَد رغم .وقأا نم - ا لسو هب هيلعهللا

 ل لق ىدلا لا ىلا لبو ىكصلصوااوأسرو ثورسءمهعمو ل--ر ماع لكى مضي ةضيرلاب ماقأدق هأ هم لّدق ىذلا لا ىلا لو هيلع هنا لص ل صوا-اواسرذ ثورمشعمهعمو ل-برأ| تأ
 ىا0ولاي لا س ورىلااوب درهةنامطوت وس : هي تعمق :رغفملانمهااعد ومويلعم 35 سمج رلا

 هللاىلصىأ اراك نيم هوب كلذ ىلع ماقأ اوىاه اد ًااودحرلا ةيحان لكف!ارعسل ل .رأو
 انئددقان ١ ةكمل#هائ | رانا بعابطيعانأوأ لاف م "رع نزمهدأ اراأمهن ا هنا ل وهيا

 ١ وناكمباعصأ نأ ىلع لداذه دو نافسعلرن ى- هبا ع نمسك ارئامفح رفنتكم

 ىلعاودازلاق» نأأالا لب روتءامىف حرش هلا مالا وهو نيدئام نمرثك أ
 نيءارارك مث ميمغلاعا ارك اغلب ىتح هراصصأ نءنيسرانثءنمت هو رخدعب نيئناملا

 ةافاناللاةيدقو ىاّدصةاا|سراوذةرسثءىف هذعهللا ىذرركبانأث عذ ربخآ ظفا فو

 : اءارمسلا ثعسو ىزا غم لاوزغبو >
 َّق هلنذأ ّن ني ند ئنوعبلاو
 1: :دعتاا ىذ و ناك لاتقل
 جورلتا ىلع عمجأةرجفلان مرش
 نمنلا سافر يدنا 5 يلا ١ ىلا
 ريغ رساد» نأدعب يتم وزاهطاب
 ىيبسلا و حساوبالاق ةحلاهذه
 جملا كرت لا بهاوملا ىلع اف زلا حرش ف ديذ بايت الىذلاقلاو بح ثالث ونين وهو حل سقوارا ع نإ اهلبق جلي كال دكس داو ةدح اوال ةرعجهل | لق يبت < /هنامهونى مخ |وقن كل ىرخأ“ 174 :ودوج و



 ىلءمه وأ اك اذاو تهم قاع :وأك دكع نكد منهم رخأتيامناو يلع ان روك رك رتداوب ووكيل ةمله الع !ىفاشير 5نال طأ ةكع وهو

 لس وه ءاعهللا للص, نظيف مكسب رعلان مم يع ىلعاجب اوزادماْ حلا مهرخ >اةمنمهبوربو ميسا ةماق ١ىلعت روصرع نيد ريغ

 هناوةذ 1 تح ب سا ١ ىلا ىأرةءله الا ىف هناهنع هللا ىطر مام نبريسج ثد دس تدئدقو دكر تم ها

 هنعهللا ىذر رباحلاه# هن .دأاىلا لسو هملع هللا لص هللا لوسر هسولمم نيظفللا نيب ز

 نوم ان نورآةنيردملاىلا هج ىاهبو نوح لوةيلسو هملعهللا لصدتن! لوس تعد“ ا

 ىارفسلاءاثعو نمهتلايذو ع نوياعاش ل (ةياو رو )يا : نو دماح اي رهقاءاشتا
 مهذعبداز ولاك لاءلاو لالا ىفرظاملاةوسو باقاملان زس اذن" اكو درقسأا َه كش ْ

 هنمءاعدلا اذه مو لق اناوظرولت م هاطاص اعالب انغل مهللا

 مضل رك دو ها هليل ةرمععب رة دا نءهتيمغتلا اكوكلذ لق لسو هب ممل ىلص

 ريقي أرفالاٌشوانمع ر اهزوعءا وهال ا ىلع فةوثا هلل ب نم عج ابا ليان هتاغدفلا قبرا ١

 فرصن !ممنيتمكر ىل هف ماتم هئاكبل سانلا 03 ويف نيدعكر ىل< مثأ وت ومف ةدئمآهمأ

 هللالوسدانابكيف تدكبا ,اولاف مك اكب ًايذلاام مل .وهيلع هللا لص مهل لاق وسانلآىلا

 كتم نا انماظاولاه وشكل نم نك ملاقانماعل زان باذعاا نأ اننظاولاف حئةظاملاك
 تدلصف ىأربستب تيس كل ئثكالذ نم نكي لاك قدطتالامللاعألا نمتءئاك
 ١ انسانا نع تءنمىا ارسز ترس زفاها ارفغتسأن الجو زعف رت ذأتسا منيت هكر

 هللا ىلصدهنا ءاؤولا ىف ىذلاو قاكب اذه ىلءذَّىا اذه تاك ىلعف ظل ىفو ىناكبافاديد
 4 صغأت طوف ةءاملادر وف ة.مارسةرص: فال اهم ءوأذسع ؟ رظنف ناةسءع ىلع فذ و لس و هيلع

 5 لس وهيلع هلقا ىل_صهقتا ل اور ةاكمل نبكمف هناكيبال نأ أعقد ؛ملفةدءرب لاه نيتعكر

 هللا لزنأف اريسسي راسف ا ميكرذهتاارباعدمت ثود#انامك اكب اكب أ ىذل املا فرمضتا
 لمد ئم ىبرقىلوأ اواكولوزيكر َرمئمالاورفغتس نأ او:مآنيدلاو * ى* :الناك امىلاعت

 ءى ربا دهن لاقت تولا نعد رسال ني" الا /ا منطا باص مهنا مهانيمام

 ريسغل . الازيتاهن !ىلءلديؤامسسأ ااذهوىا هاسدبأ .ن هميهارب ًاريقاك ةسنمآن م

 ىلا 2ع لسمو لمأسلفا رح زترحز فهو ةىفمّدقنملا ها راةغت#.الا نعدي رخزام

 وطنا مك أو ىيفدمأربقل سو «ءلعمقلا لهل لوسرراز لاق هنءهللاىذدربونأ

 دعبئىااهروزأنأىف هن ذات_ساوىل نذآن : لفاهارشغت تأ ىف ى رتاذأت-سالاقف
 ةن قنا مهلا ىضر شاع ع فأسو تومل اركذت اهنافرويقلااوروزف1نذأف كلذ

 أ. وأ ريق ىلَع تذقو اهل لاوولزخفن وا ةمقع ىلع د .وهماعدللا ىلضّرم عاد دولا

 ا ءو هك هنوكو*اونالابةنوك نيب عجبا مدعي وا وبالانال كج همأر اريقن ! نع لدن كالْذن
 كلد د ىلع مالكا أم سو اضيأ كم خف ىفواهربقراز ل سو هيلعهنقا ىلص هنا ةسي دا ىف

 مريت نس بحال: ةناككئلذ ناو

 شيرق تناكو هل هللا قمفول نم
 ضرأ نم ح رفالو ورع

 سو لع هللا ضر تكو مر عر

 فق ةنرعىلا لدد دو مهفلاخح

 ىلصدنا حدو برعلا ةيقب عماجب

 لئايقوعديناك ىل_بوهنلعهللا
 ثالثى بمال ..ءالا ىلا برعلا
 ةمالعلا لاف ةسملا وممن

 .هنادعوس نبا وألم الذىنافرزلا
 عادولا ةجالا هوم ادع - ١

 قاشلا ىلع مدقم تدثملا نال

 هنامثالم اد هيض دقو ري

 تالدلو همفث :لمادىامنا ١س مصالو

 هلع لنا ىلص جزل ني! لاك
 لاوواهددعءف ةرعيالادع ل و

 لك < ناك ةباهنلا ىقريثالانبا
 0 رعبا نأ لق لس

 عادولا ةخ لسو هنيلع هللا ىلص
 رهظاان يب تدسلا موب ةئسردملا نم
 ىذد نم ناسي سلا رصعااو

 ىلءلمءةساوريشعةنس ةدعقلا
 ىذريدعاسلاةناحدانأ ةدملا
 ةطفرعن عامسس لق علا
 هعم ّنواكهؤاسن تاكو ىراعفلا

 'ءلءلنواك نيلع فاطب_ق و

 انان لستغا مثل ستغاو ه-وزح

 تاكو و عاهل! لسعربسغ همارحال

 ىذنم ةسعدار 0 هلوحد

 هدهو كلذ نمرثك لاقي ََق دورة وضل ةثامالاخل راشانونعت شرار ةدضش زق عمن جي رتو دلال ١ مويقخلا

 اه منع هلنا ىكد ىدوهد :أو ىلع عمن ول !نماو أن يذلاو ةكب نيوقلاك كلذ نمرثك أف هعماوجيذلاامأو هعمح رخ نم ٌةَذع

 تءابم يىلعمالكل و 2 الملا هلا مهل 1 اوصقن ناف فأهل [ةسةلس لك ىفهعحي نأ تينلا اذهدع و هلئاّن 1!ثد كلوح ىف ءاح و



 :ئ ه(د دوةولابقاءّام همفرك ذيب ١ هنتلاطالا ىلإ ةحاحالف دئاشما# ةئساا بك ىف قر وك ل دم ىلد :وطعاد دولا ةح

 نب كلامه اع دو :واذكو ةنارعط ابن رراوهدؤ وهيلع دق وهن امدةةدق مد ةنام هريسغ سو هيلهقلا ىلص هللا ل وسر ىلع تدفو ىتاا

 عسن ةنس مرا ف كلذ تاكو ندد نب ةنمعةيرسفف يقوي هءلعدقواذكو 3 ناك ةاسرحاو اأقكلذو ىرصتلا فوع

 922222222222027 ا
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 قدرقلاو ءامرسا قاتلا ولالا مضي لاو ف اههمضيل قو ءارلاو فاقلا م هن .داانا ارك ىرادأ هءلعدقو

 هللالوسد مدقاملهفتلمارصشلا ةياغلاوةياغلا ةوزغاهل لاةيوعىدرلا فوصلا لصالا خويك تفل ذك
 نب ةنمعراغأ ى-لئالق ىلاملالا امرت ان ايفل ةوزعن + لب دما لس دو هيلع هللا بص هيلع ئسعت أمى زد امرا

 تناكو وىادياغلا لبو هملعهقن ىل-صدهللال اوسر حال ىلع نافطغ نم لسسخ ىف نصح ىلع ةرييك ةدلونا ارو مالسلا

 .ثودل ىثر مرهشأ هن الثاهل ىا دال اولا نمةب ب رقاانمالا تاذ ى موسم نب رمثع حالا ةهجوا ةكمن لا / هع

 ينالىا ها: سماودلو ةةرذفال ةجوزو ىراغغل ارذىأداو وهرافغ ف نملجرابيذو | تيعيسسو ثالث ىلءلهشننملا
 دنع "دلما لك اهتمي م عحرب ريكا بو وب اهيعارناكو ىف أد( لع ؟دل اولال هنعهلا ىذدررذ ه2 د11 متهاوصو 3

 اواقحاو لخ رلااوأة ةذموب ووو م وة داانيب واه ةفاسملا تاق ىاةمبإ دألاىلاد رغما د_هبىوبثاادص ملا مهاودو

 هداواواتقفرذ ف ةجوزوىا هداوورذو أ اهيفناك دعس ناد عو حافلا عمتأر 1

 هللا لصهللالوسرنذأتسا هّنعهَللا ىشرىرافغلا ارذاباناءاح لاق ةأرملا اولق-او ىا

 نب ةنيمعنمأتاللبو هملعهقفا ىل_مهقلالوسردل ل اقةحاقالا فن وكي نأ لو هملع
 كيىف اك! لو هاعهننا ىبصهننا لو سرها لاف هماء لب أك ءاءاوريغي ناهي وذو نصح
 هذعهلا ىذر رذونا ناكف كاصء ىلع اكونت تس وك أ سا تذ_توك نا لدةدق

 شاوناكف هيلع لأ نأ وك ف ااكلل اوقد دس وهملع هللا ىلصهللال اوسرو ىلا. عل وشب

 هيلعدللا ىلصهللا ل )وسر حاشاو انام ىاهلل اوفناق مل دوهماع هللا ىلص هلال اوسرلافام

 اوم اقف رصماا تقو لود

 موءنمسائلادارأف هيقنوأصي

 لطابلا مد ,راهظان . هءفاسأ

 مهوعدل سو هملعهتنا ىلص لاقذ

 مههال_سال هأح رو م-هلاانقاأ 5

 ىلءمهّرقأفنامالا:مهاوشداو
 ىلعرار ةاهمق سلق ةس اس مهو 01

 ”هلو-سو كلذ لعح ىلا لطاملا

 اوايةةساف قلساىفم_هاوخدل

 امااوناكو مهتالصاواصف قرشملا

 ةافانمال و مهضعب لاق ند نب هذ ةدمع نب ن> رلا دمع سبا ندس نب ةندمع ل دي ىور و اه ةيدر و تاريسحلا

 مبلغ نملقأناكو موقلا ىف ناك د ةشمع نب نوح راد بعو نصس نب شمع ن مالك ال ىو هيد موعمو بهذإا م اوح

 نب ةحططل مالغهعموةسوقاصموتمةداغل ادي ربا دغ هنا هنعدللاىذر ع وك الانيةلس | - انتج وسمو ليتاعلو داب
 01 رر.ءأإ] لانةفلءئاقال نو رطن سانلا
 طسلا هذهامأ سو هءلعهّللا سس

 4 ىلا هذهامًأواهعف ىلة-احالف

 مناولاةفاهذ_آاه روطعت ناف

 اياب 3و ى ارا و اهكمطعت

 طقسا ريض مكشيو ألق ىلاعتهتلا لزئان اندلا ىلا مسوغ: تفوشتن بلا :زلاو لب لا نم ءال اًوه ىلعام

 داي علابريصهللاو هللا ن منا اوضروةرهطم جاوز أوا مذ نيدلارامنالا اهتحت ع نمىر# تانج مهمردنءاوقثا نيذال م كاد نم

 لاق ثابت زيااكدقاواغوا اوعسمافتارقلا مويلعال ومالسالام يلع ملسو ه- و هةماع هللا ىلصص رم ”الص نم ”اوغرفا دامو

 نعي هرآىف ند نإ :ةئدعألب .قدحأل. الا ناك الفا نواتقءتبلح .و ت>وردق 0 دو

 رقت :هن الث هعمناكو وا . امها ف مان اشو ور ىلع مامق م هواَس اوح اصفاسأف

 7 .[ناكف اهرايدأ فا اوايصمت حاقالا لقعف الطا قعمولغش و منع تد ل و ١ وف

 | ىا ها مدذت هنرإ هد لس ءوهملع هللا ىلصهللال وسر ىلع 72 د11 تمدقاسأب واهم دهعلا

 ةئومعناهربخأف فوعنب نجرل اد .ءلامالغقاف هدوقي ةططا ىادل سرف هعمهّلفا لربع
 لاق نافطغنماسرافن نيعن رأف ٍ .وهملعهللا ىلصهللا لوس .رحاقل ىلعراأ دق نصدس نأ

 «”غأدتنأ | مسو هم و هيلع ىلص هللا ل وسر برر خ أف س هرغلا] اذه ىلءدعق ةاحاب رانتاقت إس

 ةلبس عم ناك ل وهيلع هنا لص همالغاحاب رنا ىلع لديقاسسلا اذهو ىاد حرس ىلع



 ىورواداو هللا مكعز و ريزتملا مكدلك اوبءاصأا مكنت دابع ثالث مالسالا نممكعنع عيدك لسو هيلعدقلا قاجنقا لوس

 تر لهذاولاه لجأ لاق هتنادبعهنا مءزت ىسع اولاقوهنملاق انمحاص

 ا دهاحاب رنالة<و ل و هياعتقا ىلصهمالغ حاير هعمو ىلةدرلو درك ذ ىوارلا طقسأ

 هللا ىلصهمالغحأب رنوك ني ةاقاتمالو حاقللا ريخ اسري أىذلا ندرلا دمع مالغو» ْ

 هملع هللا ىلص ىلا هبهومت نوحرلا دبع نكت وكي ناز اول نعحرلا دمع م الغول سو هيلع |!

 تاءاوزلا ضء:ىفام وخولوالاديوبامتي از ناك ام يس نجرلا دبع مالغوهفرسو

 ناكوامهدس أ ثالمناكو لبو ةيلعهقلا لها لوس مالغحانرو»ن روك تالق و |! .
 نأب مب رصتلاهدعب ىذعالو همالك اذه اذهرلا ةرانو اذهىلا ةران ب سنف رخال مدع
 ةاسريسأ ىذلاودنمحزلا ددعمالغناوةلس عمثاك احابرنا وند رلا ةيعمالع ري عاج ابو

 ديعنوك نيبالو ةهطط ىلالا موك نيبالو ةحلطأسرفاا نوك نيب ةافانمالو حامالاريخ
 نا لو هيلع ا ىلص هسهن عماساب راسو هيلع نتا ىلص همالغة مست ىو (2)لمأتياذ قي رطا !هانثأ اهبكر نوكي نأ زوج هنال اهلاك ار ةاستوك نيب و اهل دما ناك ةحطط |

 هبا درؤدازو جهان و راسد وحار و مع ءاسم“أ ةعد رادحأب هقرق ر عمل صخشلا

 هللأ ىلهريغ نم ةممستل |تعقو تناكن ا هوما لسو هباء هللا ىلصريغال ف 2 وهو اسماخ

 هتوص ىلعأب رصف م -هاومخ ضعدىلارظنف عادولا ةمنثال_ءو ةئيردملا ىلا عج رةلس
 نأ عئامال اوانالث عزفاا عزفلا ىدان لق وىا تارهث الث كال ذ لاق ىا هاح امصصا و

 اذا فو ةك ا ىلع ظفاىفو ىاعلس ةسحا لت ىلع تقو ظفاىفو كل ذنب عجن روكف
 تدان مم ةلردللا لبق نمىبهبو تلعف ذالك ةسفااخالو علسف تدع صفر |

 ةداصعالاهرخ عقو كيالذنأوأ هن وصةع_ساىااهش الزدام عم“ اهاسام_صايّتا م ثالث

 م وةراغلا م وثوم ممنالدؤدع نع الذاعن اكن م راقئتساد:ءلاقت هلك هاحامصأب و

 ميقا تان وج سرا قيس ناك دقو عسسلاك موةاارثاف دننشي حرش حاصلا
 موب ىاعضرلا موب موملاو ع وك الانءاانأواهذ_تىراذالوةيو ل ماا م-هد ربل ءفل
 لحرلا قلت نك لاك لءغي اذكهو اب راهقلطفا هوه لسنا تهب واذا مائللا كاله

 ش ىنعيىلوالاب نْدّوِبْنأل بقل _.و هما هللا ىلص بنل ادع حان روانأ تح رخلاك هس نع ْ

 أ د_بءاد_بعىيقافىراصتالا ةططلا سرف ىلع بك اراناوةباغلاوف مصااةالسصا
 || لاق اهذ_تنمتاق لسو هملءهقنا لص هننالوسر حا تن. لاه ف وعني نجرلا |
 أأرك ذر جنب ظفامللاتدأرمم ةحلط مالغرك ذةياورلا هذه ىوطدقو ةرازفو ناممطغ |
 |١ لاك حالا أي ةلسرتس أ ىذلا ىااذهفوعنب نوحرلا دمع مالغمسا ىلع فغير هنأ

 | ناتي زغتلا ىبسهنا | نأ ىلا ةداشا مسالا كلذ لبو هيلع هنا ىلص رغي) لاقيو لسوهملع

 نماوسر+ م هتئجاوأىدعلثم 5
 لقدل لاسةذ لد زيسم"ا قس هدتع
 دنعىسع لئمَنا كونأ اذامهأ
 نب رتمملا هلوقىلا مدآ لئك هللا
 نمادحاوتا ( ةءافدقو)
 ةل ب أالهنالهنانبا ميسملا هللاق
 امحأ هنالهناوهييسملا رخآلاقو
 ًاربأو ٍنودغلا نع ريخأو قوملا
 هقشت مالعف ,هلضفأد1لاقو اريط نيطلا نمٌقاح واهلك ا ودالا نم
 هلبادمع وهلاقو دبع هنأ معز و
 اومضغف ع ص ىلا اهانتلآ هنلكو
 هلاوهلوة:ناانيضرباغا اولافو
 .ءانرافاهداصّتنكن ا اولافو

 اريطنيطلا نمقلخيو صرالاو هكالا ى-ثيوفوملاىبجمللا |
 مهنعتكسف :ريطمف همق مقفي )و

 رفك دنا ىلاعتهلوقب ىولا لزتف
 نبامهسملاوه هللانا | ولاق نيذلا
 ىسعلئمَنا ىلاعتهلوقو ميم
 ىلاعتهلوقو مداآلثك هللادنع
 كءاحامدنعن نءهسمف كدحاح ند

 انءايأ عدناولا.عتلقفل-علانع |
 انفو كءاسنوانءاسنومءانيأو
 هللا ةزعل لعن لوتبن ممكسفنأو
 هللاّنا مهل اق م نييذاكلا ىلع
 : مال_-الل ١ اودابة منا ىَ معأ

 ىف متو وعدن ىا مكلهانأ |
 نذاححجاا ىلع هّمَعْلَل ارءاعدلا

 امة موق نعأل امو لمع ىنلعرلاَ ا جلعدقهقلاو مهضه!لاقف ضع مهضءرالفمان أ ىف رظننف عج رثماقاانأاب هلاولاَةْؤ
 منا ظمأ فو مدالبىلا اوه داود 0 71 وءداوق مكسشيدالا حس أمن أنا ومهرخآن ءاوذ_تأىا اولصْوَم_باالا امي
 رءوذاصت تن! مهيلع اوراشأفمهتءقبنماورواشىا مهوراذتساو ع اًعيِبق ىو ةظيرق قئىلا اوم»ذ

1 

 مهما ظقافود ونعءالتال

١ 



 مهللاق كلذد ذو مهنءهقلا ىذز ىلءو ةمطافو نيسحو ن سدح هعمو لبق أ لو هيلعهقنا ىلص مص اءلف غلا ىلع هودعاو

 ىارصن ضرالا «جو ىلع قالواوكلعفاولهاستالذهلازالالمجمهل ليزي نأ لاهتهقلا اولأسولا هوجو ىرالفا فقسالا

 دا | م دمسللا هاشم اس كاىظرعو ءوا__1 _ة0*/رالإبوهيلعهنقا ىلصءلاول ف
 1 دم د[ لاه دخأ تنك نم دب

! 

 نيس اونسمل او ةوطاق و "ىلع

 . ةدازهذهو ةوف>و ةشثاعو

 انءاسثو ىلاعت هلوقل ةةفاوم
 قلصيتلان نءكوريو م٠ الو

 ىذلاو امأ لاق هنأ لسوهملع هللا

 باذعاا ىلذدت د_ةاهدس ىيقن

 ىف ذونءال اولو نا ارد ل_هأ لع

 مرضالو رب زان ةدرق اودسل

 هللا لصأتسال و ارانمملع ئداولا

 رحشلا ىلع ريطل ا ىتج هلغأ ونار

 ىح ىكامذااىنءلوا !لاحالو

 ىبنلا او اص م-منامث اوك اهي

 هن زيأط .اكع م بو هماع هللا ىلص

 ىففاأ اورةصف ل _-فالأ لع ىلع

 نءةءقوأ للك عمو توج ر

 ١ اراك ملت ةدكفاا

 انأءهعملسرأف اناا: همل برأ

 هللا ىظرحار الا نب ىعاعة دع

 هذ. هنيمأ اذهمها لاهو هع

 ىوقلا 700 م اودفو) ةفالا

 ةباصصل اىفعغديكلذان اكوئيمالا

 درلا ونار لصهأ فو كالذي

 ةرؤ -تانآرثك أ اهللال نأ موماع

 دسمح وتلا اهصتفاو نارعلآ

 فمك ماحرالا فك دودددل اوةءو

 فو ماس مم اميعنأب ىاءاش

 لوأىف ٍنوكمن بأالب متل أ

 نم ىو لالبتسا ةعارب نا ذو مهئاعدرل اىلاةراشا مداكلا
 ل 5 : ةسيديلات انس

 اواكونورخآة نهب رأو ميعنهوخاو ىرا دلا ميو ثول اولا لو هيل ءهقنا ىلم هيلع دذو *(هيادصأو ىرادلا ميقدقو)«

 ةرملافو اه دعب ةّرمو ةرعتهلا لية ةكمةَرمنيترمهنلعمهدفو ناكو غهنءهللا ىذر مهمالسا ن بدو اولسأف ةياربصنل انيد ىلع

 اهلشأأو تلفت رمت متمصراقىلا عج راةافدر ةعنفول دف مم هيمرأف مهنم

 وو لبن دا ءلبل ا قئاشلم ضن لد لا تاغ اذان نعل |ومق هرب ةءافدمم ممر

 ةدربْند ان هرثك واعر نك الث .نمحلل اوقلأ تح مممرأل زأإ ولاه ةراخغاب

 هللال ورق زوران ىلع ةهميوةراجسهملعت لعبنا كلذ نمأشد وذانالوام.نوفخسد

 رهظن هرخ عل نم ىلاعت هللا قاخام ىّت-مهعمنأ كاذك تازام هوىأ مدس و هما ء هللا ىل 2

 هللالوسر غابا وهن ومولا اواخو ىرهطظءارؤهةةلخالا لسو هلع هللا لصهقنالوسر

 ىكراهللا ل خان ع زيفاا عزشلاةئيدملا حرص ع وك الا نبا حايصمل_بو هيلع هللا ىلص

 لواو مدقناك ةظيرق بف اهب ىدون هنا لصالا اك هدفوا ب ىدوفام ل ا ْ

 نباهلزاةيوورعْئمدادقةملاناسر هلا نم مل_-وهيلعهللا لصةللا لور ىلا ىحمتن' ن

 ملا بسنفءاندتو ثوغي ديءنيدوسال ار خف ناك هنال اذهل ل_#.قهنأ مدقتو 3
 دادةملا لمق ودب زنيذمعس ميلع رهأ وتناسرقلا هب تقال محد رب دعس و رم: نب دامع

 ةوزغلا هذهفصو ىفهنعهللا ىذرناس-لوقهل لدنو ىا  هلتادجر ىطاممدلا هيمو

 ىلوب ضغهنعهللا ىذردب رس دمعسناةءماشاات :ريسأ !قفنكما دادةلاسراوفةادغ

 هللا ىكرن اس ناودادةدلل اهاعف- ىلع ىلا قلطن الأف و اديأ هملك ال فا-و ناس

 ديزني دمع دامب ىخرباناس أرك ذودا دقملا ماى قف اوىو رلانأب دعسمىلا رذتءا هنء

 هكعرفءاوإ ارسال اكلدال و هملع هللا لصدةعو لودا لدا ده وكل ذه م لبق لف

 ىت- موقلا باطىف ناس رفا رفتسانلان كل ىح موقلا باطىفحرخا هللا مث
 لاةءوهل نب زر ممول سرافلوأو تمأتءاذنم و مهراه ناكو مهباوةكالت

 ١ اوذَقَدعْمالاىا ةعيكدلا ىف . رشعمأنم عالافو مهيدي نمد مهافقو وىدسالا ِ رخال اهل

 َهْلَدَقَو ناكرشملا نم صخ# * هيلع ل مطر اصتال اوني رحاهملا 5 ءازو نمماكب ق وطي تح

 | ىل؟تسادونود ةّياو اه مولانا لاق هنأ ه:ءهللاىذرعوك الان بةلسنعو

 لك عزمنا ىت-حربلا !ذهنمانهااولاه اذهنممهانأ لج رووا لابةذ لمس ترق سأر
 ىذرهتءءاجدةفىامهتددوفىفااووج ,ومقةمد رأو كيم سما مةمافلاف ب : دبآ فئث

 0 ركئدلا وع وك الا ننةلسانأ ١تاقتكنا والاول قثوق ةرعتل هول لاقدنا هع هللا

 لاه قكردتفي ينيلطنالوةهتكردأالا مكمن ءالج ر تاطأ ل لو هيلع هنقا يلم ده هو

 ىلدهصهللالوسرسراوفتءأ زن ىن-ناكم تبا. لاق او عج رخكالذ نظنانا مهكعب

 د ذا لق ىدسالا مرخالا تن مي ا امهصؤيل وهي ءاع هبا



 ثاروغ .اولسرل_تن ةو هيل عهلنا لص هلفال اوسرمهالاقذماشلا ضر أ نماضر أ ههيطعين أر بوهيلع قايم هه! لوسداولاسىلوالا

 اهتر روكوسفةملا تن هلأست غلا قنذخأن ىذ ارالاىأفر واشننه دهسنع نمانض مة مع باك أن موهودنهوبأ لاف م مدس

 اهترؤكو نوره تن لأن معلا 00 اناس الأف اأن ب رمل اكلم لك ريضسو] مهقلا كلم ل < اذه د هو أ هللاقف
 هنا لصاةشا لوسز ىلا انضإبنو 1061 11 و سس م سسسسس سس ج

 اعد فم كاذانرك ذفلسو هلع

 اك اناني مد وم ةصا
 مه-رلا نوسرلا هللا سس ةدعدس

 د توام همؤ 71 ذدناك اذه

 مدس و هنأ ع هللا ىلضةظالوسر

 ضرالا هلئا هاطعأ نييرادال

 ىلدهق الور قلي تح كوذطتتبالموةاارذحا هل تاقو هسرف نانعب تذشأو لمحلا |
 قل :لانالءاورخ رخآ الام -ودلاو للان نم .رةتنكن السايل ات هياصصأو لو هيلعهللا ٍ

 ةشيمع ب نو رلا دنع و وه قاف هنعتءافن ةداهشل انيب وى لدالت ق٠ راناانا و

 ما نحرلا دبع قطقم_برف ىلءلوكو دقق نوسرلا درع هبنعطو نئحرلا دع سرفر شف ْ

 ىذدةدادقوا لوو ةداةقون اه ةذةداّتق ىفا سرف ندحرلا دبءرةعفهنعهللا ىذر ةداتق |

 رسسكو :لمهملاءاخا غب بيبوهاذهنجرلاديعلعإو (لوقا) سرذلاى ا هنعدتلا |
 هد-هق نيكرم دملا نملة نوف اذه ندح رلادءعرك ذ ىلع فق /ىفاذ ة ةطءعنب ةد- 8

 نآزاجلاق. نأالا أ .ماك ةدرهبهاشغو ابيب لق هنعمقلا ىضرةدانقانأن او ةوزغلا ظ

 لتاقلبقو كاذىلاها ثأر نب ظفامللا تي أر ب..-و نجرلا دمءناس-ا هانوكي
 هرعنب دا د_#هملا بدم- لاق نارك ذو ىطاممدلا فاذا مزسديو ىرازنا ًةدعهزرحم
 لءقو هالو هسرف دو هءاع هللا ىل هللا لوس رهاطءأنةدءمةداتقوالتقو لاذ

 282 درمان |نيإسملا نملة 0 و ملعأ هللا ند نب ةنيمعنب بد.-و رج نب دادقملا

 اموت رفايثدلا ءاهمن امور كلذ لل_هقىرناكو ىد بالا مرخالاوهىذلا "ل _ذن
 كالزمما ذهل لم قف ىمهتنملا رد هىلا ىبوتنامتةهبا سا !ءاهسلا ىلا ىسوتنا يح اهداعب

 نوريجو نوامءبتي مها ب + وأ
 نام_هاربا كانو موط فتملاو

 تالملا دنع سابع كاقنمالا

 نبل رس سذق هع ع و

 لاق ابنك اناط أ من نكو ةندسح
 رق ةىنأاو هعمل َّىس اوقرصلا

 انفرضئاةد_:هوالاف ثرحاه

 ىلا متو هم ءاعدششا ىلص رسافاإو
 هائلأس و لعاب دق رمش 4لاقفمدسةتاكريبعتلاب سانت لعأ نمناكو ه-:عدقنا ىذور كي ىلا ىلع امكرعف 0

 - 2 _ ا كفر ا اراك ان ذم 5 ظ ناهس دا ىلع لمعتسادقو نيس لو هملعهقنا ىلص هننالوسدلبقأو ةداهمذلاب |
 مس منم) ةيمدتسما أر 1( جلا هللا اهتم ا ىفهنعدللا قذر ةدامع نب دعسة . دا | سب رح ىلءلمءّيسساورىا هنءهقلا ىذو موتكممأ

 ةدنصس .وم لارشكو "ةلوسوملا ءاملا خفي سيح اداف ةشردملان )وسر ك6 هيسم ءوق ن مهام ْ

 ْن قعجسار ةملاانا و هللان ا اولاف ىان رواسملا عجرخ اف ةداتقىلادريب ىطغمىا ىدسم |

 ىبال لشق هنكساو ةداتق أب سيل سو هملءهللا ىلص هنا لوسر لا ةفةداةقوبا لق لقا ةاولاهوأ|

 هماعدللا ىل_هدنأذي ١ ورفولاف هللت املا ىاهيساص هنأ ف ةرهءأهد هرب هملع عضو ةدادق

 00006 .٠ || نيرعحج ره كر موقااراث'ىلع:داتقاناث ا هنىوهرك اان ىنمرك آىذلاو لاف لبو
 تاسوات شو تب همطذ مميفام إ هللا 1 ا
 1 5 ١ ادم هلكلذ هللا لاةو بدمه وا ذاو عم اهسو نعدريلا ف شك ىتحهنع هللا ىضر باطما ْ

 ا َك ل 3 0 ؟ ْ هللا ىذيرعوركبواحرشت ظفافو .ةداتقىلأرمغهنلا لو .رايهلوسرو هللا قدصربك أ
 6 هيو ا اجل

 : ا 3 نا 0 3 ل: 5 ةدعسموههدربب هاشغو ةداتقودا 125 ىذل لمقو ثيدللا دريل ذك ىتامهئ

 ا نا 0 نيل 0 ىرك ا هنءهللا ىذرةداتق اب ثأ هنا او د ىقةمد_ةنام ىلع بح هع !ىذمز 5

 0 لاا لاقل نا هقلالأسا ىنااماةداقوبأ1لاقذ هم وافق ىر رماد هيقلفاسرف
 نب هيوانهدو بل اطىب نبا ىلءو ؛ |

 مقالا لوسود# ىطأأاه اذه
 مكسنطت ىلا ةباخضأو ىزادلا

 موطرااو وريد ون ودمع تن

 حجبو م- معرب مهاربا تددو

 هتبطخاف لاف بطخ ثيد هدعفمك هايلة ىذدى رادلا ملت اًضفنمو 95 ني ظ

 ىلااا اليت 5 نتا سيل تعا رص !ايكردنا م .وهيلعهللا ىلصىبنااريخ أ امفّنالىاةساسإ اري .رك دوىرادلا ميتئدح

 نكل ورح أ الاقارب ”ريحأتا ولاق ينل اان ١لاه تان مه لاف هرعش روت ادا قافءاملا رو قط اهيلاا اوه ظ ةرب 3



 اناقمكبفح زخىذلا ىبناا اذ_هلءفاملاهب رعلا نمسا املَق منن ملا فسم لج راذائادانلش دن رب ردا هذه مكيلُع

 لاهم ةشوبثوق اهتءءانريسشأف تاءذام هرعر نمع نع و ريخهالفا لاق مهاربش كلذ لاق 0 وار مواوعم او سانا ادءنمآدق

 دالءلا تطول حي وزدنا ىفىلنذادةولاما لاك مثاهاشم بوف مط دقدنا / .انربخأ اقدءر مط آله ناس لدغ لعفام
 سلا بحطعط اطل م خاف لاق ةبسط ريسغاهلك

 ملسو هم و ةءاعهللا ىلص دنأل وسر

 ةسط 3 هلاثن سانااثدك

 ريلا دي عنيا لاك لاحدلا ُكادو

 نوثدهلاهحرخامىوا را هو

 لاف راؤصدلا نع راكلاةباورق

 تناد ودكم تنام وريسا الها

 كرا لل وهبلع هللا ىل ص دل

 هيلعدللا لص ىلا قافراسو سرفلا ا :بكرحاتالا تذ#ت أ اباف نيمآل اق اهيلعاناو
 ١ انهو هرمسق لاك هلا كل رف داق ةانأان ضع الو هيلعدقلا لصون 4لاقنف مل و

 ىلع علطف هدي ةديد+لا تع زن ن اانا وهسدق تعزف راق ىوبجاق موسي تيمرف هرف موقاا ىلع

 ىرارفلا ةدعسم وهاذا ةهسونع ءفشكوةداّقانأ ايمتلا كن اما د_ةالاقو سراف

 لزنف عارمص لاذ ءلا لاذ تاق ةسعراصم .وأةنعاطموأ ةدااجم كلا بحاانعأ لاثذ

 اذاف هيلعر ةاثلا هللا : ىقر ررفاشتاو وو و ةرش ىف و ىنهس تةاع :و تازرنو ةرصشف هف.سقلع :و

 تيرضف ةملاعملا قهملا تلص ودقة دعس مف. ساذاق ىءأر سم ئئاذاو هردص ىلعانا
 ىيصتساةداتقاأايلاةف كد . عقوف.سلانا !ىأراناةفيسلاتد رو ةقسىلا ىدن
 اّتساف هءاثتذخأ امىد درب ىف همس 1 وهتاتقمم راثلا تاقةمدصال ن ةلاق ل والثاق

 تيهذم مه دوق ا وهال تءهذ ةواذل اهتثمحَت رعت قمر 5نآقةس رق لعتد ىتسامم

 تس حامالان عودعمب تك افهيلصت ةقدن همن نا ىلءتامل 9 .وقلافلح

 ةداتقانأ اك هد و فأ مد .وهيلعهللا ىلصهللال ايلات هس 200 و ىحرب جاقللا

 دش ةدانق ولا لب و هملع هللا ىل_ص هللالوس رلاف هننال زوسران كو-و و تاقفىا

 ىا هدا كداودإو ف و اظفا ىف و كدلوداوو كدلوىفو :داَدق ةارأاكضدهنلا كرانناسرفلا

 عزف ئمندالاةةقباصأممستاق كهحوىذلا اذ امل سو ةملعدقتا ىلصءل لاو

 ةعاس ىلعي رضامة ونا ارهمرك ًاىذااوفمماعهتح ارعض 2و وهف قزب ماةمق :راعزب مهمسلا

 ىلصلاف مث 111111 لاف ظذاىفو حاف الو / اورق 0 ىلعح ر قالو طق

 هنعهللا ىذرةداتق و !تافدهرشب وهرعش ىدل كرانمهالا ةد انقىال وعدي سو هم هماعدللا

 سرق ملل-س وهياع هللا لصءاطعأ اوىا ةنئسةريشع سوبا هن "اكو ةنسنيع مس نب اوهو

 ةدامقانانا ىلعلديقاسسلا اذهوهفل كلها كرالاقو. مدقن :(ىاهح السوةدهشم

 مهل ةقاطالممنا ب رعلا تفرع

 هسءاعهللا ىلصهّللا ل لزوسر برع

 ا رقنال هن واد_ءبالول-كو

 اراإسا اإف يرعلا ةداف تناك

 اساوفاهننا نيد سانلا لد

 هللا لص ه_ءلعد دوؤولاتءناتتو

 مودع
 هنعهللا ىظزرحز نب بعك. دند)#
 ه ( كم خا ىفهّتصق تمدقت دق و

 هللا لصةدقابلو (ى.ةثدنو)«
 ىذ اوس نمر دملا لس و ةييلبع

 رهشلاكلذيف هءاعمدق ناضمر
 هنا مدرب دريس رم تأكو فيقثدفو
 10 0 0 و ا 00 نعد 7 0 لسوهيلعمقا ىلص ل

 ىفال_جانقوةريشعى اح اقال ا فص اودونةسالءقو كلد رم عئنامالودل_ةقوهلةداعق
 0 0 6 ل ع ةورع هرثأ عسا مما نم

 هيفا .الوىاى رخال ١ ةريشعلابم .وقلاتافأ او ردبم ول .وهيلعدللا ىلص هع ىذلا لهد
 ١ 6 دا:ئصد منأ

 نء”ةلكدار مانال اهسرحأتئجو حاقالان ءاوذثشكتاف ةداتقلا كوقنم مد-ةذأآم 5 قييبكرا 700
 هللا ىنذر لأن ةنيدملا ىلا لصي
 هللا ىلص هللالوسر لأم ,وهانع

 هموقىلا عرب ريثا لل وةبلع

 ْ لوسردللاةذ مالسالا ههسمأب

 درق ش؛ مهدالوأىام هراكي أ نم مموياابحأ ان آهللالوسرانتو ورع لامقف كولن مهلا لسو هماءهنناىلصدهقلا

 اوناك ه.فواعاطم ايتن اك هنال موفهذنت را هوفااخالن |ءاجرمال_.الا ىلا هم وقوعدلح رفئ مهراصا نم (هبا ودفو)

 نيد. ولاثالح رلاوةفناطلاو هكمنانن رقلاف مظعني 1 :رقأا نيل دىلءنآر ةلااردلز/الولاولاع و مرمع هللا كح كن ولوق و

 م ولا عي مهةثرأتازام هل آوقنم هنعدهّللا ىذرةلسن ءمدق:ا.1تفااعهنكل حاقالا

 ىروهظءاروهةةاخالا لس وهءلع هلل ١ىلصهللا لوسر رهط ندرحعي نم هللا قاتم د

 ىذنم لرال ان لرث ىتح ملسو هلع هللا ىلص هللا لوسرراسو لءأ ملفه و مهد اولخو
 ٍ 5 م عسا رار



 َة وم هرق هس درهطا ومالسالاىلا مهاعدةملع ىلءمهأ فر ةرشأ الف هموكىلاهح وتقف ئاظلا ىقكمأ اد وهسه لإ و رعو ”كعقربغلا

 مسهل عصاو مالسال اىلام هأعدتهءاعن رواسب عمت هنء اذ ءا شع بفث اطاا مدقهنا طفل ف وهل قف مهعم هد هياصأف بن اح لكل نم ليذلا

 , 4 الفد دن ءنما اوح رش مهئمءاشذ نكو لامىدالان هو دو ةم*أ اوهوصء؟

 موةااناهللالومرانع وك الا ني ةلسدل لافو ىاسانلا ههقحالتو. ريش ةمح اني درق

 قانعآ,تذتأوح رسلا نم مجدنا ؤقبامتذقئتسا ل رةئامىف ىتتث 1 هبوأذ شاطع

 رهطظ نمريعي ن مهنا قا خام تحد |وقْنَم م مدة:اماذهتفااذصال لاةردقو قا موقلا

 نوكينأز اوله ذنب و مون اولشو ئروظءارو هّاخالال_سؤ هملءءهلقا ىلص هللالوسر
 هذقتتسا ىذا! ناقة مث تذشأ ىلا حاقالا عسج و هل ذناهنظامدقنام هنعردص |
 ْن وكي نأزوياهاك حاقللا اوذقنئساو هلوق نم ىراذا !ىفامو اهن مايل: داتقوأو وه

 ةلسنا اك حاقللان هءوذخأامع بوه وهلا ىدنأ نمد ةساىذلا كا ٠ نظ كلذ لاق

 متقناك ره فاش هلع ا ىهتذخأىتلا حاقلل اعجب نأد ةّمع ١ هنعهللا ىذر

 ىلا حاقالا فص:ماتةدامة ىلا و ةملس نم كو

 موقلا كردسنا سرا ىفيومشعب هللا لوسرأبتاقلاك ةأس نع (ةياودفقو) مولا
 مصمأت تكلم ل .و ةماعهللا ىلصكدذن ادع لس .و هءاعدللا ىلصهللال وسر ىللاةذ

 مهعبت هنارك ذهنغهللا ىذر اس نالاش اظعا اك .ناوآفعاف تردد ينلاو قفرافكا

 مهدرطى ا مهام درقو ذدل لاسةيءامهمف ب هش ىلا اول دع نأ ىلا سءشأا بورغ لقىلا

 ىلا امهقوسد هعمل زل ىذرةلس امهبءاج ونيسرذاو 5 رثو 4:مبرشلا مهءامو كسك

 ىذيأ نمتضاخ ىلا :رمسعأ ا ىد ١ م

 تعد - رنادعهتءهلثاىوذرةاس ن هناك اذهل ماو مل_بوهب العهللا بصدقال اوسر

 ن الام وهااهتنال اوسراب صضت لب .وهءاعهللا ىلص هل لاهو مهد دب رهسأومهنع ذي ةياضلا

 نافطغ نمل رءاغف قودغااوهىذلا ىشعلاءنيال انو رشي ىا نافطغضرأب نو دوةمْعِ

 ةريغاوأراهدل نوط كباوذ_خ اا! فاروزج مهلر كف ىنافظغلا نالف ىلعاو م لامتذ
 قأتل دلال "تاروك ا مولا ىلضل زئاطوانارهاوج رخواهوكرتتا]]

 ثكمو سو هملعهللا ىلص هلا ل وسرىلا اوهتنا تخل الا ىلع ومهم ادق أى لاح رلاو

 ءامامذ ةدطسن ع وكحالان بمهاعى ع ىنانأ 1 :ءهشا ىنذرةلسنعوئا 'هلباو امو

 ىذلاءاملا ىلع لسو هيلع لا ىلص هال اوسو تن متن سس هو تأضوتف نبل اهيف ةصوطسو |

 ىذدلالب مها ارح ةو موف هندقتتسائ هلك ذخ أ دق سو هم لغتنا ىلص هوه اذاق هثع مهتما

 نادءيعانملا ىل بهذ تو هما ع هللا ىلاصن وكي تأز ود هنال ةنفااخعال أو هعةان هنءهلئا

 نأ ف وذنىا فول ا ةالص سانا انلسو هءلع هللا ىلص لسد ىك ملال رطاب هثكمثاك
 لعج هنا نايا !هاورا ىلع ىه »ول شخ نطن ةالض ىل مهل فهلعاو مهلا“ ءىعودعلا

 هو نوك.ىا شرق ىزحالاو ةقرفبة ملك نيت اهالصو نيسقرذ موقلا

 ل 0
 "م

 ا

 4ب5 :رعىلءماقر قل اطورصملا ناك

 نمل - جر هامرف دومشتو هرادف

 ن أل مق لمقف هل ةفم وسب فقل
 ةمارك لاف كمدىف ىرتامت وع

 هللااهةاسةداهشوامبهنلا مدرك ١
 ءاد_مثااىفامالا "ىف سلف "ىلا

 هللا لصهننا لور عماوأ دة نيذلا

 مكسنع لترين !لبق لبوه يلع
 م-هعم هود مهعمىل اونذداف

 ل وهيلعهللا ىل سد هةسدف لاهو

 سسحاصلثكهموقىف هل هنا

 نيس رملا اوعتاهبموقل لاق هنا

 دارملاو هصوقدإ_:ةفتاناالا ©
 لافد_5و سدةروس قروك ذم لا
 ةلاقلا لفعل موو م لعهتلا لص
 نور ةهللاّةي رع ع "1 صدد# قدعىف

 هللا ىلص همعل ثر ملا نناوأ نصح

 صاعنب ل الهى ىلا لس وهماع

 لان هواتةفمالسالا ىلا مه وعدي

 ل-ةمدلثم لس وهملع هللا لص

 تماقأ ام .ةنثامم 00 بتدحانص

 اورقد :اوهخامن ارهشاةو نى بقإلوب

 برد مواةقاطال مهناوأ أرد مون

 ١ هاني !نمم-هاو نم

 هللا لصهتتالوسدىلا اؤادربنأ
 كالدفاوءاكسذ الد - 21- .وةءاع

 نسف ناكو و رمي لملايد-دع

 ىدش هنالك أةدوعسمنبةورع ورع

 لمقو ةورعن ل دهذاك هب لعشب نا أ

 هعماوث ةءفالاحر جماؤاسرت د الع اق تسل لاسةفلع اندم عنيدوعسما ولك
 فارش 00 ر رمد ءةعسأ 10- وهملعهللا ىل_صدلعدفو لاق وفق: فارم ماد ن المغنبليسح رشم ةمراغتأ هس ١

 ٠ ةريغملا مهآر# رهن دما ,هاول ١رقاأت م . ذم اوه و صاع |ينأ نب نافع م مف موو دم ول م ماسلا روضطو 0 ءاامدبءنيهناك مهيف فيقت

 ب



- 

 هللاقثوريخأ أةهنءهّللا ىدر ركبأنأ || ىافهملعمهم ودك لبو هيلعهقتا لصدتلا ل اوسر رشا :رممةنهذُك ةىقثلا ةضثن 1

 ركب مون لخدف لءفف هثدحأْانأ 1ث روك ١ قدس وهملعدللا ىلد هللز اوسرىلا ىفةمست الك راء ت ودق أهنعهللا ىذرر كب وأ

 هللا لصدنال وسر ىلع هدا 00

 .الااوبأفلو هماعهنلا ىلص للا

 ماجا مصوعى هو ةيلهاطاة م

 هللا ىل_صهللالوسر لفات

 قةقمهلر يرض لد ها

 نأ اراااو هيل رصتملا دعانا

 اوناكو اول_صاذا سانا اوربو

 هللا ل_-صهللالو ءرىلا نوداغي

 نامعنوفاكوم ولك مو ةءلع

 ناك مهعات مد نع صاعا ايف ١ 3 ١

 اوعد رادا هذعهللا ىذر ناثع

 مو هءاع هللا لص بنا| ىلا تهذ

 نارقااهنرقتس و نيدلان ءهلأسب

 هيلعهللا ىلص ىبناادجواذاو
 ئذر ركب لا ىلا هذامئان لو
 نءئالذ مكحبر ناكو ههنا

 هللالوسز كلذ بعاؤ هباكأ
 ىورو هيحأف .و هملعدلتا لص

 ىلا نينا“ نع ريغ .وهدنم نبا

 لاك ه-:ء هقاىذر ضانعلا
 هللا ل صهتنالوسر ام هّدسا
 نيذلارغ_صأ انو ل موهسملع
 يك ىلال هن نمهماعا ودوو

 مهتماق اةدمىفةرقيلاةروستأرق
 تاقلاف ه-:ءهّللا ىذو هنعو

 تافثث ارسقلاناهللال وهران
 لاقو ىر د ص ىلع هدب عضو 3 ق*
 ناقعردص ن مح رخاناطمشان

 هظفحديرأ هدمباشس 5 تدسناق
 0 اوقااهملعتدءاتتلقاداملاف ى ْق عدو نب دلا ىف كة فم نأهنئا عداهللا لوس .رابتاق هنعهللا ىذرهذعو

 ل اوسرن ثوم فدك م هاع 2 ةريغملا حب رع م هناعمهمو و ديف ريخأف لس وهءلع 1

 | نكيملودعل الاول .ةلا ةهبرعغل ناك ثلذو هن.« مهيمن ظي ىذلا لم ارف ىارقدعلا |||

 | لودر ىلصو عاّمالا ف تر نك ١(ل اوقأ) نآرشلا امبلزني لةالصا | هذهو مهنمىأرع

 | ةق'اطو هةاخ ةة:اط فض و”لءةلا ىلا ماقفف والا ةالصدكم ول ١ لسوهياعللا ىلص هللا

 اوماعفاوف ةريصلا منيتدومدصسو ةعك رهفاخلاةفئاطلابىلصو ودعا ةسو-اوم

 هللا لوسرا ناك: لس .ونن دعم دسو ةعكر محب ىلهةنورخ ”الالمقاو مهاصأ ماقم

 ةيفيكلاهذهنا قال و ةمك رنيتفت اطلا نمل د لك اون اةعكر لودي اعهتنا ىلص

 ةداتقوب اتا رفريخ لاقل سو هب !ءهقلا ىلم عيصأالو لعأهللاو تاقسع ةالصىه

 ضءهدق- ال وهي ءوهءاعدللا ىلصهدسحو رخد_:ءوامهتءهللاىذ ,ر ةاسائ لاح ر ريكو

 لاق سائلا, ملل كم سرأ هر اوهال-رس هرغأ اذه تمطع اوس امع ينال لاك هيئاسرفاا

 ني سنس لك رجام هللاوذ شايع وأ لاق صان! سرفأىاهنقالو وراي ا وأ

 )0 و نب هبا )نم ةئام لك قل .وهيلعهقلا ىلصمسقو كذا تبت ىدرط تح اعارذ

 رقلاجايهئعهللا ىذد ةدامعن دهس عل ود وه : اهعمس لق و ةئامهتجلا اك امن .و ردن

 ل .وهيلعللا ىلص لاق وىاد رقى ذبل وهم ءاعملتا ىل_دهللال وسر تفاوفرثارحرمشعدو

 اندءسّنيا واندمس ىهراصتال |تااّمذ ةدا.ع ندعم ءرملا مندعسل اوادعس مدا 3

 ىلصهللا ل وس راق ةةريشعلا ن ءنوارع ه و لكل انولودع ه وللا ىف 9 وهعطب ت تدل ن

 ع ءقاو نيدلا فاوهةذاذا ةمله الا ىف مهرامخ مالسالا ف سانلارامشلسو هم هنلعهلا

 لد نم كالو هيلع هللا ىلصهلقا لإ اوسرلن 1 نم ةقان لعام معدقنا ىشرر ذ نأ أها

 نءةأرلات لهناو ظفافو و مل ”:عأنام ءويلطقم وقاان مَتءفآى :وهقأ|ىفو حاقالا

 ملفءامسضعلا ىلا توتنا ى ى> هلرتسفاعر ريعيلا نمتنداذا تاعؤ ليالاتنأت الل قانا ولا

 هللا اها ناترذنومهمتزعأتاهوءاطفاهباواعوا مترج زغ اهزعىلع تدع_ةذ غرت

 دقدش لوس رانتلاق ريخلا لس .و هماع هلل ١ ىل_هىبنلا ثري _تأالف م را ل > وزع

 هللا لوسر مست اهمات_سواهذنك ن هلك ؟وىا اييلعهتلا ناك نااهرخخ آنا ترذن

 اهب ءااخوا اعد كلجستا لال ىا كلج نأتي زعيامسك, لاول سوديلعهاىلص
 ال وهنثا ةمصعمىف رذالءاووال ظذا ىو نكح ةالافئال اوهللاةمصهقرذنالا تور 5-0

 عج دو ىلاع هلل أ كرب ىلع كا »أ ىلا ىس دا ىل» ان ! لية ىشاقا مد نيا كلعالامف

 4 اعتمدقتأ رمان اىلعل دي قامسلا | دهو ىاةلبإ دملا ىلا لو هءاع هلق ا ىل ص هللا وسر

 تمدقا ملأ ةماشول: ريسأ|ىف و ةسدملاهمودقل يق ةقائااكلدأ ملسو هياعدللا ىلص

 هيلع

 0 100 000 رمت ف تاكا 0 قاما ذو 0 0

2 



 ىلصص صلسر أ: موذ < لج ردو ذول اذه ىف ناكو نع ها همهذأف تاعف 5لافان'ال# : كراسي ىلع ملفت اوه ةمهشاددو دوق هبت دي سا ٠

 دقه د و كد هوم ودحم لا ماكءأج و نيمودجلا ىلارظنلا اوعدنال ع وفرملا اريل ىف و عراف كانعيابان اللوق وش لو هم و هيلعمللا .

 هماع هلق ىل ص هن ارخآثدداحاف ١١ ءاجاسجو ةريطالو ىو دعال لبو ةماعهنن ا ىلصهلوةب ضراعماذهو نيرو أخر

 ثيداسا هت ترذيىلاهتلالورا,ت لاق مريم هتريخأ فسار دملا لو هءلعدلل ا ىلصهم 5

 ءامضهلا هّمقأن ىلءوهو ملموة ءلع هللا ىلصهللا لو. عجرو ةوقنمقأبام فلام وهو

 ناهتعدهللا ىدر نا. عمم نب س اونلاَن 8 فرع ش دمسد ىتاريطال طسوالا فام لعل اوىا

 اهملعتدعةف 'ةل_ةغموقلان 1 ارذةلسمة أ ها مويقب رعلا ءامحأن مج ىف ثعقوأ

 هللا لصهللال أوس ءرعدرو ةعقا ولادتءتز اوطا:هامقانإ المو رح ىلا ةلبإ دما تود

 س+ امم باعدت و هنعهللا وذرع 31 الا نب ةاسافد هءامضعلا هتقان ىلع هوه ول وهنلع

 عمىااعبجيسرافلا ولخارلاءبس عوك الان ةلسإ_س وهيلعدتت |ىل ص ىطعأو لاما

 يهذموهو مْمْعلا فلما ة,نامامالان الوعد نءديلدتسا اذ الحار ناكهنوك

 ىلاعتهلاىذ ر ىفاشا ١:ماماو كلامذمعو دجأ نء ناو رلا ىذ_-او ةقيشس أ

 هو ز عىل ءذو ورمل اه #هميدقتىف تدون و .اههدنع اذ مدعل لءاو ر دوعال امسهنع

 لقهاغلاةو زغنا ىلع ريسأا لهأ عمج ًاممضعلل اوقأق ذا اوااودو لصالا ةسدخلا

 لهأ ف اتتالرم_#فتلاوةزك ذتلا بجاص ىطرقلا حش سابعلا ىنأل 5 ملا

 اعيتةس دحلادعباهرك ذىاشلاسعثلاو د ةمب دا لو تناك د رق ىذةوزغن ريدا

 َنعهيفةهوحناسمىو مايأ ةثالثبر يبخل بقو ةمبدملادعبابلا ىراضلا عيصصفاماأ
 الاثبل لفة كمل ا ىلاد :رقىذةوزغنمكااةعدرف هسنعهللا ىذر ع وكالات هل

 ةيزواسامامانينيالا س.ث ظفاسلسالوقهديؤوو ريت ىلا ام رخىت- لال ثالأ
 ظذاملا لاه ةميدلساىل.ةةباغل ةوزغاورك ذفريسل او ىزاغملا باهت ن م ةعاجب مهودقأ
 نوكد ثا عج ا قير المح ولا رهساالهأو 5 ذامعصأ ىراضاا ىفامرت نما

 لعل ة صو ةمقد دك لد صه نا يص تعد ةوةياغلا ىف ىا حاقالا ىلع نص نب ةمعةراعا

 هنلعتتا لصد ورش ناك لك ىف نوكي نأ مزاب وىاربسىلا وراذلال مق ةسيدملا ْ

 هباعصالو لو ةيلعدتتا ىلصةل عقو و عوكالا نيةلسحاقالا ذأ لءئملوأ نا ولسو |

 مك اسللأ نعتدأر مت لمأَمم و اينامثو أ الوأ تناك عقوامةناصعلا ن ههريغلو ةلَسأ اهيف عقوو ٠

 ىففت ايم ثالث ىارركس درة ىذا حورألا نأ. ءاكالا فرك ذدنأ ىلاغت هلل اهحر

 هماع هللا ىلصدنن ال أو هراسهبا حب رخةنادلا ىف اودح لقد راح يدي زاهبا حب رسل رالا

 دقو ىب رنركشال ىلع هتئااه درا لة ف تقرمس و هلعهلتا ىلمهللا لوسي ةقان

 ل_بوهيلع هللا لص هتتالوسر ابين رخىذلا لهذالاوراركتلا ةقمق-اذد مدقنام ْ

 ىلداهيل ١ 6 رخامف فاذا هذه نا مواعمو ى !انمق فاش !ىهَةما ا و سة لسمو

 اماعط ُم وذحلا عملك ل مل و

 قود سم اهلعح وهديذ_خأو

 ةدقئهللا مسلك لاق ودعا

 نأب ب محا ا ول وللا

 ىداث 1 .وذجلا باندا مالا

 راودور راولنانامءاءةلك اومو
 < هناعا ىوقنم قدىف ةطااخنا

 : فَ نمق-ىفاهزاوج مدعو

 هماعهلنا ىلص رشم نهو هناعا

 د قدي نر ودلا ل و

 "7 ىبرسطا نامعالاى :وقدثأنف

 قدر طبناعالا فمعض ولك وتلا

 راسد 0 الو ككاحألاو ظفحملاا

 ىف ىودعلا نم ىل.ةامو هقئالا
 بايسالا هل نم كلذ لاثما
 لذ<لياهلريث نال تا اًةيداعلا
 هقلعةااواميالاه دنع ئشلا
 . كفعو هب قااخ هللا هد و

 0 اوسراباولاه ف .تثدؤو فارصنا

 اممَو و ال_-ر ادلع هللا

 ضاعلا أن ينامع مويلعهأف :

 مالسالا ىلع هدرح نم ىأرال

 لاقونيدلا لعتونآرقلا ةءارقو

 سو هم هءاع هّلن !ىلصىنلل قيدصاا

 مالغلا اذهتيًارفاهقنال وسران

 قهقفلاىل_ع موه رجا نم

 ةياوريفو نآرملا لعتو مالسالا
 ىذر صاعلا فأن يناقعنا

 لال ولا 71 ا يو جا جك وج (

 ىلعذ>ًاالانذومَداوةالصا امم ف صاف تعأاذاهللاكو مهءاماتنأآلاه ىوقماما ناء>اهتتالوسرا,تاة لاق هنعهتلا

 ناكوانأك مهاب "0 ق>لسو هلع هللا ىلص هذ ومو ىنع ىذا اوه هزعدتلا ىذر صاعلا نب دمعس ني دااخ ناكو ١ رحأهناذا

 ءانطف !نينمّؤما ىلا م مقا لمت لوشن يادي ميدرلا نجحرلا هللا سس هلو نمو روك كملادلإ 4بناكلا

١ 



 هل ارصش لك هاضولاو نئاطلاوه ليقوئاطابدا 5 وو هبأم ع مل ع راو ااا ودلح ؟ هنا كا ذ لعشر د ص دو نمنظمبألا 07 1 3 و

 ضرع لا بلس دخأب ل اوذااو ْ را ره هاضوج وديصناالا هريغ :ودواد واكو ورو ءافشوةشك ذ 2ع هدحا او لوش

 اذ_هوءازبرغ نم امهدمصا
 ناكوءالعأا نهر ومها تهذت

 اماعطن زوم_هطئالدؤ ولا ءالؤه

 هلال ض هقل لوس زوز
 دااحه-:م لك أبيح وهما

 هللالوسراولأسو اولشأ حل

 موأ.كراي نال سو هماع هللا ص

 ةالصال نيد ىف رخاللاةفةالدأ ا

 ناوهبقع نك رآل ظذاىفو همق

 رهللا ٍبرَشوابر لاو انزلا مهل 3

 مسهأ كرننا هولأسو كلذ أذ

 اهمد يال مهعص ىل © لادم غاطلا

 مهمدةم نم نع" :ىثالئذعنالا

 اهلنولوشب اواكو تالا ىشو

 هللا ىل_د هنلالوسرىأفةدرلا
 ةنساهكرتي ناءولأسف لسوهماع
 ادرداو اروشولأ تست فأف

 مالي لحجب كلذ اودارأو

 مو اهفس عاتريالومبهموقف
 ىلأفاهمدهمم زارذومهؤاسنو

 هللا ىل_د هللالودر كلذ موماع

 هللاه مهحو رخد-:ع ومس .وهملع

 اوتك افمقُمب مكلعا نأ 32-3

 ب ربط اهون ونوحو مكم السا

 انلأساد# نام مو ريخ أو لاحةلاو

 انا بهما ةمظعارومأ
 انزلا كرتت ناو ةمغاطلا مدننا
 اوعج راناث رد تابرمشواب رلاو
 ار وءآاننلع ص دق سانا اهلئاد وفمسلاب رهظدقاظءلغاظف الج راد ١ اولاق 8 ولأس دو فت م(" و

 هفمعمو نونءهللا ىدهر ةيلهشال ١ صاع مأ و عمدتم مأ اوةراع مأو ةلشما همم رح وأ

 ضرءتلا مرك ه هيأة دمام رحوح وقدهنعر دومشااو هتعدناىذز

 لعأىلا.هتهظئاو لم نافل سو هلع دقن

 كما د 7 1 4

 ركع يه «تدملَن ملك 0 ا هو بصق نم معسل 5

 0 ب رعلا لهأ ون وددشي ثيدحلالعأ هشه مالكف )و فيفذلا اه ىف ١ اوما

 ١ رك ىشون وف زاطا لهأ و نوددشد قا ارهأ ١لها ارخآ ضءد مالك فو ةعن] نوقف

 اههسولاق مولا ىفاهرثك اةكمنم هن ةيبرقفب هرقل 5 و اهم« ناكسملا ع“ ةرح“ى لق و

 مي و ةرنيقا < نينمآ هناك اووه دك زدت دهن .و.ذلا ىف ى أوتو هم ءو هيلعدللا ىل_سدلا ١

 فرع وهحاتفمذشأو تيبلالخدهنأو ردوا مو تا و قام مضعبىا نب رمصةمو

 ريخأمتاو - رفق هبا كلذ ريخأو ,رفعأ و هناصصأو وهفاطوىاىب من انيق هاجم

 نمأمل ارفعم ]سو هيلع هللا لص حرقت رة-الاوزهجت ةر.ءال حي ورلل اديربهنا هن ةباضعأ

 جرخامتال_سو هنا هللا لص هنأ اواعماو هير نم مهلوس نموةكملهأىا .سانلا
 د-هدىاأة قب .ا1ا ىذنمةرمعلاب لو هيلع هللا ىلصما رحاناكوهلاهظ»مو تدب ءالارت ار

 لق ةءددمكلحا ردبثنعما ودصسملا نان ميكر نيتعكراهبىذلا دصبمابىفدصنا

 هلع ةءيطابالا مري ل نم مونمو ةباصصأ ل لاعهعمم رجأوع .رحآ هللا

 مشو هيلع هنثا ىلسهمدئلت ظفاو تيرغوهو ناضءرفهسورخ ناكى ءقو ةدعقااىذ ف
 لخءتساو كلي رشالكلملا وكل ةمعنلاو دحلان ا كسا كلك رشال كيسا ل مهللا كلما

 مو“ :كممأ نبا لءقوىا ىمدالاهلل ا دبعنب ”هليقة شد دارمشل اهل دما ىلع )ب هيو هملعدلا ىلصص

 ناكفاعمجم ودكم مأ نبا عمم رانآفاتسسا ل. ةوىا نيصخلانبم ودلك مهران :رابأل بدق و

 سوه .لء هلا ىلص هدج ورخناكو هد '. دمالاظفاس مهروآتاكوةالصلا ىلع موتكم مبا

 ُت لورا ةءل- هانم بارعالا نمئىداؤملا لقأ نءهلوس نمو برعأ ارفئتسانأ دعا

 تملا ن نءهودصيناوأ هوو راك نأ شرق 1 ةنمةمشخ ةفورعملا "هللا لساو هنمه»و

 ْ اول_:ةود و هس .داادرادرقع فد و رءدقم وقىلا هنأ اولا وم مصرع 61 لقابسو اوهماك

 لزئاف كاذب مو ود نممهل سبل هلا ومولاومأو مييلاهأب لغشااءاواةءاو مهل انف هباحصا

 ىلصح رع روم واقىف سل امم مسلي ن ول ون هل 00 ن ىاعتدللا

 هبات عن مق وهل هتلح اراك روز و 3 سدا و هتسلستغانأ دود ١ لسو هم هماجدتتا

 نو رحاهملا

 مكحنو ه>اومرولا قالو, و حالتاااوطصأ» هلاولاَةف ادي اذه لمعت الو هطءالءقاواولاك مدقتام اورك دوادادد

 لأ ءامد وطظعا وهلااو اوعدح 53 هيانلامهّقنا وا واق 2 واقف بع .رلا هنا قلاع هندلثو نيمو كااذك فن فيش: : تاكف ْ

١ 
 م



 اوئكمو اولسأ:ناطمشل مل ةوض مكي ولن مهلا عزم ب نادر اولاكانومن )ل مك لمهال اًقناناسأو ءانضادقمهلا ولاه كلذينءن

 اههنعدنلا ىذرة يعش نبت ةريقملا ودا رح نينامغسانأ منو هيلع هللا ىل--نعب مل و ةملع هللا ىلههللا 5 ]وسر لس رمويلعمدقفامأنا

 قمم وهمأع هل || ىلصعقلا ل اوسر ىلءامدق ٠ 8 (و ىلا اولاملا نماهمفاماذ لحا اومن اهأمدهتةمغاطلا مدهأ

 1 0 ومد ةاكجخ ري ثكهملعأ طد ١ اوب رعلان همم قل نم وراصتالاونر رو ايلا

 اهنمرعشأم رهظلااهبىلصنأدعبت ةقيلطاىذفىااهالجدقوىا ةنديزيعبس ىدولا
 مل سوهيلعهللا ىكبص ره تاه ءانبسنفىان نعالاو ثلا 'هلمقلل تاهحوم ىحو ةذع

 هانقتو ةقغا لنمو هش .لطعدتلا ىصنلال اور رفق ناوك ذهوما نا كنضو بد:حن ةمجان

 اهوداقو ممسدب دواملارعشأ ًاوالهثالعت نهداقو قامرعسأف شد رق نم اع احن هنااناة سان
 ظ هنأ لعبل ةملانلعت :و ًادلس ةعطق اه دعى دلقنأن نأدماقتلاو اهمانسة عصب حرج راعثالا وأ

 ليقوةريشعنعةندب لك تناك لدح رهن امهيسسانلاناكو هئعسانلا فكم هىرها||

 ةئاهلثو ال اوناك ليثو ةرمسع تس ل ءقو ةرمشسع س<-ىلءتو ةئامةرشع عبزأ اوناك ظ

 سلو فاد اهعبسو فا لق و ىاني رْسع و ة.سو ةثاهت-و لدقو ةثاوعل زأول.ةو

 لوسرانىثنعأ هزعمللا ىذرباطلتانيرعالاقو برقلاقفومساالاحالس موعم
 جالسلا لأنا بح أت مالا ةفاهجدءبرعال ذخأتلو هباصأو نا.قس نأ ن مدننا

 ناكو لالا ضعإ ىفىاٍلسو هيلءهتتا ىلصدوحخناولبقأذ ضرفاتئامم_ععمناكو ارّمعم ١

 ءاماندنع سداهلذ!ل وسرأتا ولاه مك ااملا فا ممأض وت ٠ .ةوكدإ-و و ه 00

 ىف هديه سو هيلع هللا ىلس هنن 'لوسد عضون كن :ركمروفامالا هئمأضوهامالو 5 اه رمش |

 ل_هفظفا ىف وىا ن بو.علالاثمأة قي رمشلا هعباسصأ نيب نم داوم )وعد ءاملالهطستوكرلا ١

 هعباصأن ب مح رخال ثم ًارفرش ا ظفا ودي رشلاءسرانص نب ن نم عسمل ءاملا

 نم رخءابملان | ىلءمهضعي هبل دّدسس او هعباص أ نيبنم عبي املا تيرف هر (ظذا فو 0

 ءاملاعب .نم بعأوهو مالا ميهنونأ لاق ملدو هملعهتنا لص ة قد رمش هلا هن رمال سف“ ظ

 معللا نم نمامأو دو عم فرإهّرم هر نم هع تافرخ ا نءمالبسأا وتالصلا هش عئم ,وأ[

 اردن هانا قءامة سالم ريش ل وهمل هللا لصد رطل و مهضهرلاق دوم مدلاو

 نعمت ليف رزباج لاق لدأرع-غ نمتامودعملا عاد_هناندرةزملا هنالىلاهلدلل 8 ْ ١

 هملاءاسجن اق سعبأ واكالق نام ةرشع سباك ناك !ىلا هئاماكو لوانأضَو وو اًمرشن

 كميل ل هنأ وهب ءاعدللا ىلص ناك دتوىا ىلا نام سنع رس .و هما لنا ىلا

 نءمهعاطأن هاو رفمتسا وو و ردع تءدمعمدق شد رقهذههلئالوسرالاستف هلام عا

 د ذوءلامهعمو اور ظ فل ىف و نادصلاو«اسنلا مهعمو مهعم فيقتل أون سد احالا |

 فوخحن هوءحربالو | ذياو دوزع_ءااهدال او أاهعمى اانيللات او :فاشلا ىال_فاطملا ْ

 | ةقاالل لقانا واهدلو اهعمىتااة تفائل نهوذئاع عجب ةوعلاو ل. .مسلا لاق عوجلا ٍ

 ىضةيث اناس -انأ لو هب هم طعدهتنا

 لامنمد دوسالا هشأو 5 هو رعب

 مامانأ نا كلذ و هاضقف ةغاطلا

 هم نءاودوع سمنينو رعبا

 نينورسءوخأ دوسالانب نراق

  هللالص شالوسر الأس دوعسم
 ىلءامدقناكو كلذ ف لسو هياع

 سو هلم ىلص هللالوسر

 نك نيدو رع فرقت تادقاأ نسم

 3 فيل سة نأ ليق دوعسم

 : مهول اهمءاجأف مدت

 ' لعأىلاعتو

 ه(ةعصعص نب نماع ىبدفو)
 ليفطلا نب سهاع هللاود-عمهيف و

 ىلس نب زابجو سدقْنن دي راو
 ءالوهناكو همت ونيسلا مضي

 صاغناكو موقلا او رذثالثلا
 ئداسإ ناك مهدس لدفطل نبا

 نم له اناكم قوس هيدانم ١

 واهمءطلف عئاجو اهل تف لح ار
 لدجأ هن اكوه_2ةمو:ةفئاح ْ

 ىلا ردسغل ارفطمن اكوسانلا

 ديراللاةف مل وهءلع هللا ىلد

 ائمدقاذا رعاشلاد سل وخأو# و

 2 :ءلغاشف اف ل لا ىلع |
 هك -ءاؤك لذ تلهففاذاق هسهد»و

 صماعانهم هوو د هلل اف دق 2و5 فيسلاب

 لاقفل-- ذاولس أدق سائاانا
 قءاومدقاياة شد درك ن + ااذهبقععسن 1 او ىقع عينت قى منال نا تفلح ىا ى سفن ىلع تما 1تنكا دوا هللاو ١

 هظاوالا .ومملعهقلا صلاه كلاةيدصو الرا اف اى ىنااشدجتاب لمغطلاا نب ماع لاق لبو هياع هلا ىلص هللا وسر
 نط ا جدر ,ر ظنت ولو هيلع هللا ىلصلا م كر لعح ولاد لاقل هرشالهدسو هلأ نمو: وح



 هللا مث ماهياع سال داس ,وهل قلأىا هس .و هاء دءاجاا ب اوزف و)هلس علمي 5 عددين تدنو وسن .قازالند را

 :هللالوسرالاه هو لبو هما هلتا ىلص هلال ضوس ءر ىلء وح تح ه-:مبرةذ مب رقالافةجاحك ملا ىلض اعلاقذ ساعا ملدا

 كم وةلالودال كالذ سدأ لب .و هلع هلل !ىلصهللال وع رلاش:تاسأنا كدعب ءاغ الاى لعجتا سو و هملعهللا ىلص

 ثيس ل هدم هللا ىلا: كل ذا ىا:

 لاق 1 ملا ةنعأ كل: نككاو ءاش.
 دا لمخ ةعأف نكالاانأ :

 اللاهرد11كل وربولا فل هدأ
 ' ناىلامد اغلاق (ةياودفو)
 نيإنمالامتإ كلل لا ةذ تلسأ

 هظاواما لاف مهيلعانت كءاعو
 الاحروال_.خكءاع امن" الم ا

 الانروادرجالمخ (ةياودفو)

 اسرفتهلتخ لكي نظير الواد سه
 ةماعلا لدص هقالوسرلاسةف
 : تكمول جوز عهللا نعل سو

 هلاوعديامابا لس ,و هراعدللا 0

 نب صاعق فك !مهألا لوقف اوه و

 ءاددل ثءداو تئساع لدقطلا

 هلل ىل_دلاو من هموقدهاو هلع:

 لسا اولهدس ىف'ىذلا ولو همم

 .نكيزرق تارا صاغو تاسأو
 هلبآل وسراعدذئتنشلا» رباتمىلع

 ْ موقايلاك ول دو ةماع هل اىلدص

 صاع دبه! مهللا لاك اونمأ

 لءفطلانب صاع: قعل_ةشاو:

 ا 1 ا 4 ا تستفدكا
 قهقطو يناثلا فدل ادصمدصم نمدعم ماقو مانا ةسارع الهلا دعا ىف ىلاذلا فضلا | ىر ح قوتش ىلاو تكس

ع اعيج مهيلدفعاو عكر رم لوألا فصلاوتأ وهات فصاامدقتومايقلا 0 نوكيلاسخ ثالث نيب ةكريخأ
 لس وهملع هللا ىلدص ىنلللاف هنأ دم

 وآرب ولال_هآىلو لمتنا ١لهأكل
 وا كعلم كمءاحن روك ] ١

 رق أف اب ؛نافطغنم لو نغأ

 تك امنيأديرأا اان عال .؛وديرال ماعلاف مو هب .اعهللا لصهلنالوكردذعن ,ةاودح زخانل»» ارعس فلو

 هناو نيفص مهةص سو هملع هللا ىلصنا لسههاو رام ىلع ىهو مدته دب رقاانممغلا ْ

 1 تناك ناوة<ادتراتا ولات اك هسلءفطاعامنالاهبذ :وهب ىذا اوهداول ناك ناوذئاع
 || نهعمءاسنلا لبناطملاذوعلاواهمالك اذه ةيك ازوةممات نعم ىفاهملالا ميفاحود سه

 ' ىارارفل ا مدعل قدأنر وكححمأن نهدالو أ نهعمممم امل .اوح رخممماىأ ن نهلافطأ

 خا! دواس اوسدلدقو هعب كذبا اوجرخاونوك نآزو و دةطاوةوادعا|اورهظأ آاىارك

 ىادملولانب ,دلاخاذ_هواذبأ و: ع مهيلعاهلش ديالن اهنلا نودهاي ىوطىذب اولزندقو

 | ىتئامتناكو ىا مب يهْغْلا عاك ىلا ومد ة مهام ىف كلذ دهب لسأ هال هنع هللا ىشر

 هنعءهللا ىذر ا وةملع هلل ىلص سهأف هل هل.ةلاةهخىلاتةصدقوىا سرق

 نذافروظلاةالصتناح وىا مهنعهنلا ىذر هياصص أف ص ودااح ازاماة فول خف مق

 سائنأ| ىص تو '"هليقلا ل وهياعلا ىل_ىذتا ل ]وس رى .ةدساف ماهاو هذع هللا ىذرلالب

 مهر وهطن هدراتك ًاود هن مكن كمأدقا توك رمش لاقفلسم لابوتمو مهم خكرف هفاص

 مهاعانلج ول 1 اواك دةهنءهنلاىذر دماولا نيدلاخ لاه اظدناف رمهلع مث ددشاله

 ىلا ىامهمابأو مهسفنأن م مويلا بأ ىهىرخ أ ةالص ةعاسلا ىفأ:نكللو م غخماندصأ
 ىفناك هنآباضو أ هال دةساو ىطسول اةالصل | املا ىلع لدتسا اذهب و: رمصعلا ةالصىش
 ىلاعتهلوقي هنوالتىا كلذ رسس مرصع اةال_صو تاول_ضلا ىلع اوظفاح ل :نااملوأ
 تنك اذاوىلاهةهلوذ اوّدد رصعلاو رهظلا نيد. ماسلا هبلعلب ريح لزغذ ىطسولا ةالصاا و

 هيعمل ا ىلص هنأ ىلعلدياذهو تان"الا كعم مهنمةفئاطمةتلفةالصلا مهل تقأفم يف
 مهنعهّللا ىذردلاسءاراب اناوماق نيذلا اعد هراحصصأ و هرمسا نبدأ .ءقداعم < - مم ىلص مل دو

 ىلع ىداف دودو الص هءاضأب هل وةماعملل |ىل__صهلل !ل اوسر ىلدقرصعلا أ ةالصتناحو

 لاه مهلار 8 _ اقم رضعا ومضعب ددقلن واما ل_ءحاات ىلاعتهلناءركسذ ام

 عارك نالناغسءةالص ب مالمااهذ_هلعلو مميماندوااعاورب ريح أدق نوكرشملا

 فلذتو هنةدص٠لوالا فدا اهعمدخت دخان مث يا عكرو مسب مرخأ

 ْ قة سارحلا ىلع رع 6 اوال [فيفلا ارهس و مدس ”ىدلاىلناذلا فدا اهعمددم و

 عمشمك راها ىاةعكرفوللا ىفةال_دلا تضرفءاجام اندم ألةالصااةذه ىلعو

 مامالا
 ىلع تال كلاأ اللاقذادبأم .ومأا دهب كنذاخأالهقنا باو ريغ ىسفن ىلءهفاخ ١لد رٌضرالا ةش ولع ناك مود كك مه

 ىف «تبأأرالا (ةب اودفو) ف.اابكب : رضأفأ لريغ ىر ام ىت-ل+ رلازيب وى تاخدالا# قت مآ ىذلاب ثيمهامهاخإ



0 

 يسود كتقرأالأ وزؤ ةوزاهك را !عمطة سة تدب قي فيسلا ىلع ىدن  ءطوا م( اورد ودي نمار ر وس و

 العلا ننعهمر رب ,ر 0 نء عنامالو ىمأر علينا تفل هال :ولهتاوذىلاى وي ىدن نيبهأفر ءاق ل الا. نم لخاذاف تراظذ
 216 نءو لع املا نب سماع حب رخ مدرك ذ امنا دس او ىرب هله لك ٠ دوعو '

 ةالص ىهةالضااهذهنأب عبرمهتلار وثنماردلا ف تير ّى رخآاهياا مضي ومامالا
 انليقساف نا سهل بو هسيلعهللا ىلبص ىلا عماش لاق ف رزلا شايع نبان ءنافرم"

 للصىلا اس ىلصق هللا نمب وائاس ب مهو هنعهلل ىذردماولا سدلاش , مويلع ْن وك ل

 هذه ىف انمعأ طرتشاو مدقق“ 1ث دطاةرغلا-ىلعا وناك دقا ولاقفرهظا١ سو هم هيلعمتلا

 ودءالامواةمفص لكنوكم نارئاسالو هل .ةلاةه-ىف ودعا ناك اذا هود جالصلا ||
 هتالصل لو نيإملارربرغتلا نم همئاملةالصا | حدتملالاو نينثال داو ىل تسص ناو ١

 نطةالصكتآ ارق امبلزني 5 ةالصا|هذ_ه دو 0 تناك نيغصلابمل دو هم و هملعهللا ىلص

 هناء ضأ لوف والاد _ثةال» و عاقرلاتاذ ةالصبالا لزئي نار ةلانا لءفلخ

 دعلا موعهاونمأي لو الا.ةةلا ملي نا ىهر فودلا ةدّشة الص ىلد ملسو هدلعدننا ىلع
 ىلعا ورش لاق تلا نءعدع:مديرتاشإر ةنأب ؛لسو هيلعهتلا ىل_ هللا ل وسر عمتامو

 هللالوسرابر تو, ولاقت اه هنءاندص نة تملا مون ثا نودي أ سانلاهيأ

 ىا هالتك هنعان صنف ةلدح ودفان حالو دحأ ل ةةديرتالت با اذهلا دماع تس رخ
 لسئارساوتاافاك كالوةئالهثنالوسرابهنعدللا ىضردادقةملالاقف عاتمالا و
 اناال:1ةفك هرو تأ :آىهذانكلا او نود_ءاقانيهاناذلت [ةدَ "رز وتنأبهذا ىدوأ

 مم قدامك ههان 'رسلداو_ةلا كر ىلاانت رسوله ١ل ]وس راممتتاو نول هم كوم

 2 وانلاع مث وراسفمللا م ءاىلعا الانو تر لش ويطل وسر لامةذل--ر

 نيب و سب اولخ لايف رطامعاكأ ظفافو مهتفعضاى!برخ امكن سرك
 ىناواسخ دم ياعمنتا فرهظ نا و اودارأ ئذا!كلذناك ىنوباصا مناف برءاارتاس
 لازراالهللاوؤ شد رتنظناكذ ةوق مب وادا: اولعفي )ناو نيلماك ىانب راو مالسالا

 8 :ءلأ ةعقص ىهو ىاةقااسا | هذه هرفنتو اهلل اهرهظي ىس ههللا ىذعب ىذلا ىلع دهاحا
 ريسغقإ رطىلعانب حيرت ل رن مله ل ءوهياعدللا ىلصلاف مث لقا! نع ناعيا ا

 ىذر بد: نب ةمجان هن الاب وىاهللال اوسرانأت السأن ملحد لا ةذا ميه ىلاموهقب أ

 ضزأىااوضخأو كل ذملعقشدقوه-_ماوج رخال فار عواقب ,رطممملا]فهسنعمللا |||
 كل ذاولاةفهملا باونتو هللار ةغ:سن اوأوق سانلل لو هيلعهلت ا ىلصدتتا لود لاف هله

 نا متاهؤلوتد هلة ارسا قب ىلغتضرع تا !ًةطعأل هللارفغسألوقىا امناهتلارلاذ
 قءاجد قو: شنرقلا ريذنقاطناف لما د كذا و رتدقوالا مم روش هه شءهللا ىذز ادلاع
 © ٌ©؟©؟بسىلا 7777000707 ما سائل اوهاذهو ان وذانع ام-مهالا ىا َ ةرفغا | باط ىاّةر ةغملااملا ةطللا ريت

 25 اوناك اذاىدمهدالب ىلا نيو اردعم

 ني صاع ىل_ءهننأثعن ق قيردطاا

 ىوافهقنعف ن ئدوعاطلا لمقطلا

 اوناكو لواس نمد أسأت د ىلا ْ

 تفس راف مولا ني-فوصوم

 س؟ع واتسس ىف هلت ومما" ىجت ىلع
 ةدغصاعقا لوقيونؤوعاطلا

 قبنءةأرماتن ف رعب ةدغك
 كر ىترفإ قوتنا لولد

 ل وع راض ووكر دا و هسرف

 تاكواتمم هسرف نع طقس ع
 كلمان لا لو قطو ل وعد

 اثر ربات رومان ( ظفاقو)توملا

 دامت كاذك ل انيق كلتا ال.
 .ةءقاد طرق ىلع ل ءادادذ هو هللا

 . ضائءاقي عداف مط عزمه ودكو

 ناىلا مال مالا ىلءلمفطا ابا
 نب صاع وه اما كلذ تام

 ىشر ىلا هنأ ىل (ءالا لمقظلا

 ندوزهتلال وسراب لاف هنءدلللا

 اسف 1 صاغانل ان نبش يعأ تانك

 ىصسا و ماعطلا مط و مالعسلا

 لج ر نم ىك سناك هنا نم
 نافندسحأت تأسااذاو كلها

 اماوتامسا|نبهذن تان_سالا

 هذى رماقلا :لسءةطل » َّس صاع

 مدقورثك ىلعتامدقو رفاكماا

 آمهموق ىلع هن ومد دعي دايحاص
 لاكد 7 را كءاروامدب رال لاذ

 هعيتيرإ ب هعمزمو وأم وس ةدههنلاةمدعبح رفنيإت قا سلس“ ااههممرأفنآ الا ىدنءهناتدد ول ىلا اناعددةلهلئاوئال
 اهيِبيسيقءاولا لد درب وىلاسعتهل وقتلالزأ زئاو ظداف ود مو) و ىف كال ناكوام مق وسا هقعاصدإ» ىلع و هيلعهللا لسرأف

 !هنعهقلا ىطرةمالسا نسدح ءو هاع نمل“ أ نم عمل أد ذم ان ودهىذلا ىلس نئتزامحاما و ءاشننم



 نبا اماما امنا با ودلاو رس ةئسف ملسو هيل عهلقا ىلضىبا !ىكعدفوهنآلمق «(هنعهشاىضز ةيلعت نتماتضدفو) ك

 هنأءوق ا ىلسهننا لوشر اس ةملعت 3 نيماسهذ نملضفاناك دق هردؤا ول انععءام اههئعدللا ىذرسا.ءئبا لاه عستة لس هنا رق

 ا باطاا دنع نبا مكب الاف ودلقعمدصمملا دخان انلدج ىلع ةيدابلا ١5 لها نم لوح رهءاساتكتمهباصع نيب لس و

 اذهاولاةدهتمكبأ (ةياودف 24(

 د3دأ كلثاسملالاةنىكملا

 انعلسلاةنىلع د الفك ءاغ

 كل |و.ران»اي ةأمحا دس الاف كال ادن

 كلمرأه قانا معزتل ا اناركذف

 ندي 5 17 فقدصلاو

 قو ) كدب نم برو كلبق
 قلاش ىذلاب كلدشتأ (ةءاور
 هذهبصنو صرالاو تا وهدلا

 ٠ ناانمأتن ا كليعأهنث [لامالا
 ًامسئادب كرسشنالو هذحو هللا دوعف
 ناك ىتلا دادنالا.ذه ءاذعناو

 لاف مزمل لافاني ردنا وانأ

 دخأ:نا كل يمهأ هنن .آهققاب كد ثنأ

 ىلع هدرنن انئاءنغأ لا ومأ نم
 لدشناو لاذ منرهلالافانئارقن
 اذه موصننا ليما هنق آهقلان
 لاق ارم“ ريشع نا نم روشلا

 هلل هللا لات و لاو معلم هللا

 نمتدبلا اذ_ه ضنأ لزمأ

 3 ؟مهللا لاق المس ةملا عاطتما
 سس نب ماعكات اوتةدصو تدم .1لاق

 ناك هموقىلا عج رالو لعق

 تاللا بسنا هيملكبت ئث لأ
 ماهئاي هيصوق#لابقف ىزعلاو .

 قناماذلا قتاصرعدا! قثا
 هللا راما مكب ولاقذ اةك] ونالا

 د_ةلناناتاعفسإالو نارضنال

 دهناوهكدرشالهد-وهقاالاهلاالن دوش أ ىلإ اوهبف منك دبس يس ااناك هماعلزنآوالوسرثعب

 هلاالا م مئااضيأ اهريسفتقءاعو هرخ [ىلاهلل١ رفغتبسناواوق ل_.-وهملعهقلا ىلم لوقا

 ْ هلام ءاروء ازاء دونر هذءارج ةيح ةطئحاولاه لبةطص اووي لذ هللاالا

 (قطنت هلو سززلا سانلا شن انو زن سانلا كيلي ل : الءاقالبق هنودخأي ىا ا

 ١ ملسو هماع هللا ىل_صع زئفاديد اشر ١1تاكوىا ش طعلا طفل قو هلا لة لوهباعمقا| |

 | مكءارفغن ةط-اولوقواد- .ص«نابولا اولْحدا للسن اربسا با لسة ىراخمأا فوىللاعت
 0 ادقو يعش ةبحا و وقومهزاطأىا مههاما ىلع نوف وق ب اول دفاؤل كيقمك اباطخ

 | ةروك داى !بوثذلاهل ارفغءل دن ملت اريسا ىبىف ةطدح نا لثم مكفول له اءأح

 ! ظ نيعضا ودم زيعضاخ ىا ادهن نير ابك ذاب ءاتيرأ باب ىابابلا اواشداو ىلاعتمل وقىف

 بانلا وهل وتدل" : ا ىنبل هللا لها مكف مضغ لاه اناناطخا: ءطضىكاوظصحا ولوق وقو

 هلل لوسد ما منار ةغلا بيس تيب لها يحاذك ةنارقغالامسروك ذملا هسولا ىلغ
 42 هلفسأن هدد بديلا طه لعمهج رغاتر طا وكلا نيت ا سانلا شو هب اعمتنا ىلص

 ىلصهتقان تك رباهتمملع طبمجىتاا ةينعلانىا هيا وناك اياف قيرطلا'كلذاوكلسف

 مد-ءىلءترعسا وتداىا تالانلس لد سانا ١لاقفىك وسهقلاىا لس و هيلع هللا

 ةمااءاوا لب الأ اودِةاما!ت'الخلاة,تنرحىاىوصقلات "الح اولا مامقلا

 ظذاىفو قاذاهلوهام وت الخام ملسو هماغع هلئا لص هنثال وراق تس رفلا نرسوام مف

 | ةكءلوخ د نءهللااههذمىاةكمنآل سهلا سراحا بسن كتسجا و ةدايعباهل كاذام

 دع سة:ىذلا وارهقاوا دين اةكن نعملفا ن مهلدص ل ذنأ ملسو هما علنا ىلصلعىا

 مهتمطغاالا مسرلا هل_ضاميقنول أ سيت صخ ىاةطحصحللا موملا شدرق ىتعدتال هدب
 لامفلا ل ارتنم ىااهانام_متطعاالا ىلا هت متهللات ام ما طل ابك او رقوزئا 0

 ايهحارول وذ تماَقْو لبو ه.اعشتلا ل صاه زجر مالا ةقاران :ءثفكلا و مر

 2 رخأتهسلعلا ركن ءامئدا ولابام هللا ل وسرابا ولاقنا ولزث ٍر اسان اللاف مث هو 0 7

 تنديد د اسهمعهللا ىترر بد لس نب ةمانإ هاطعأ فهن :اك نماءهسل_بوهيلعهتلا ىلب_ص

 ىرافغلاةدا..ءنيدلاحو ا هةعهلل ١ئذر نزاع نيءاربا او الو هيلع هللا لههنئالوسر

 ترض تح بذملاءانأاىاءا و رلاب عفت راوالعى !نساث هؤونس ف هز رغف بسلقىف لزنت

 ىت> مهاب تيورواوورّقسىان طقدا معاور بص ىتتح ظفا قو نطوعب هماع سانلا
 | هيلع هلا ىل_صاقنا لو در لزنا ل ولاقت انهكرابمل بالا نطعنال ءانملا لوس تكسسرب
 ااميارت ءرثنعاغاا هكدرتب أنا اليلق اهدا نمءام يذم :رد حو هود ىلع ةمدد دب دس ] ىصقاب ان و

 امهم

 لسأ والا نماال اوىلس رموقلان نمقييلفهنعم امن وهناك صا اعهد نع نم ممكن لوول وسر ومدمع اد نا

 ساخنا .1لاقذ تكلا ارقدقانن ارصنناكودوراحلا ميةدق و نعناكو نب رصلا مهلزانم تاكو ه(سقاادمعدف و«
3 



 ها شزبعمومتوؤشت هال انالاوادندفتغطق « لائرذلاأىذهلا ىثإن . هل اوقاهمو بو ةيلعش ا ىلم ىلا اب
 ناك ل_-:ةبارسا!لذقو هزخ[قوراهلا ل وأ ف ضوضشلا عغفربامل الاوةزافلأ دندقلا الاهم رك ذ داق 0 3
 ند ىلعّشنك قادم لا ةفتاسالا و7 هدأ كن ادعيد وراد ا ىلءمالسالا| لهو هتاع هللا ىلص ضرفرمْمَع 3 مهم

 ىل نهد كندا قيد كرات ناو

 لدن وهملغ هللا قلص ىلا لاق: ىئذ

 ؤهامىلا كادهدق نا ماضان أ مأ معأ
 «اجو هراحضصا لس ءاوؤ_ءافهنمرخ ||

 دو زابطا عم ناكها ,هياورف

 ثاو ىد_سالا ّض امعنب انتم
 يوتاين واح اةاسل لاق دوزاملا أ 0 فتم هرخ نعاولمن تح اهيئاوحنمنونرتغي اهريفشبتوتساو تيل ردنا
 ه-.ةعهلنأ ىَد هزىلوخ اود نس وأهل لا ةةلوأ_سنب ابيها دعم هنمني_ةفانملا ََن هرقث

 اد_-هلئمت اون الاقأأو اذهدعب اهيلعتناام رص :كا نا امبابملا أكو ا

 ىلاروك ةلاهقاد_هىالستأ ع كار عت او هللا كك هسنعهللا ىذز سي هو[ لاف ظ
 تيار أن ابا انأ انلدو هيلع هنا لص هللا ل لوسره1لابق فرو هيلعهقلا ىلصهللال وسر

 لوسرابلاةفتاقامتاق لةلاق طقول هدسد ارامل اه مو لا تد ءاراملد ةءاشن ارفكا ىا

 لوسر عمات اظذافو هل ارهغمسأخ هل ارةغمسا هللا لوسرار هللا ءدنب | لاو ىلرقغتس اهلل

 ىناهنااهب انريدخأ نا قرم هلق وهو ص درا ١ ع نمامضريتةرئبةهو دس او ةنام ةرمشععب أه هدب داب لسوق هما هللا ىلض هلل ظ
 هللا لص ءلعامدقالف هيلا حسون هان أقل _سو هملعدلا ىلصونلا كل ذ غلبة ةرطقأ يف كرخنلةالياقاللقرطةي ىذلاءامملا
 كعب ميدوراخخلا هل لاق سوم ع دبع هريس غاهاك رتفاهيفهبصمئاعد دو ضمذمتمتأص دوام ع نمءاناناعد مت اهريع ريقش ىلع ساخ

 هلاالنأةداهشب لاف دأب اكدر هللا هاش لاعف اهيفءدي سم غفولدل !همل ا تعفر ذو ظفا قو اناكروانسشامانت ردص | اهلا د

 هلوسرو هللا دع قد هلناالا ارم تاس ق قرغاةبمس تحب وخإحس رخأان رخات .ةادقلفابيأ ,وأدملا بصمت ل وعينا |

 ثودنم دعيت 0 ْن / ةءازيلاو نالدعم»ع وقو نم عنامال لاقد دقؤ اّتعك رب دست ةنىلعتايأر و رلاٍةدهْننب عجل لمأ ملف |

 ءاياو أممول ةالضلا ماهانو هللا هللا ىذرءاربلا ذأ اولكزااهف مشعل : بحاو تع .اقىف كل ذنوكي نا دعب ن كسل ظ

 جوناصمر موصراهةلتاك لا لاق نامفبسانأ نأ ضعيلا اذه مالك ىفو, ( 0 ئع * لاَددن 4 د لَن ؟اكماملا فن مهمل هلذع
 ااض]-عنم دال اريغبت د لا رظعت انيمةفءام هيف بلقب دسحلاب مسا دقام_ممعهللا ىذر و درع نب لس نأ

 طقموملاك ان .ًارامالا قف ممسسلا تحته عسبفت نيسعلاو بنملةل | ىلعاف :رمشأ فد مل هفاملا ا
 لجو ةيدي دلما ىف ارضاح نكي لهنع هلا ىذر ناسغسانأ نا هيفو ل لق ذعر نم اذ هو

 هيفا . ةمقي دا ئممل سوة ملغ هللا ص هلارادهي ناسف ندتاك كالدْذالعَكلذ

 افسي ءلقلا ف بو مهسأا عفر ةسدطلا نموولاكرادسنءنأ ضب لادم همّدقاَم

 4 :ءهنلا ضر هم وق دمس ناكو ءاور وني لودي هان لب وهملع هللا لضهقالودي ءرانافطا

 ةعازتتناكو ةعانرت نملاج رف عملا إسم راك ناك علا مور اذ دهر هناف

 بماقااو لعفف مد داس اق ضعيف مسا ادذز :رغا اقف“ ارمالهعفدو ٠ هل ياا !

 هللالوسريفاعدلاك هنعهللا ىض ,زةدعت معالانبةسحانلهعفد لذقوا هاملا شاف فاح

 نمؤل دباعدو ىلا هعقدو امكن ماههسح نان "هلك همملا يكشنيح لو هيلع هللا ىلع
 اهءامرعأو ريل قولدلا زنا لا مولدلاىفانما بم ضم ص ودةهب تبشر اءام

 روش اك ت ترافوءاملا ىن ره غل قع رخآتذكا امى هشعبىدا او تاعقثممسلاب

 حجرذ نأ كلل دوف ى ىئهنا معرب
 هيئائاخد اريسح 2 از ثأف هيلا

 يبل اوه نوك نأ وح دأانأ و

 نك رن ١ قع هب د رمش ىذلا

 ل انمثالق امدح اولكر مضي

 تسمح اصاهم ريبطالاهعالأس

 كب رام و اهياعن“ اسأ أن و هْسْوْملَ

 دان دوراخلا لاك دسعأل مالظد

 ا رمضاني اب ا كنك نا

 هللا لصدنأ ل اور قود هيلع

 مم هن سات "اك ةذخ لسو هم ميلف |

 ةدع ردا قزفا انسي و

 ةصخلا ن و هاما فاس نعو ةلهاملا:امدنع ىلأ متنا ترعضأك افدور جات ناامأ اقف شب نع 0

 اشيا أباد رهط لاخأ مهنأ ةقدصلالضْذاّناوالأ مالدسالا قف فاسالو دود زماهةلدسو ع وود ةئلغإلامذّناوالأ

 هقناناف ناناوالاة فا سامان ل نعو بس ينس مول عد نانوالا ة داع 0 ناطبما# هرعذ أ كنا ةلبساب تن اانآو



 فا ن هاري رس "لما هللا ب ةءادّف بسامسا اموب .ولامأو نإ اود راواهأ َث ١ امهج ب ص-هللان ود نمذ ودمعلأام ووك ال وةيىلاعت
 لقةعاماو آه عامشالا مصبصيف يل !علطقا مي عب رالٌةَسِحس حطب ل. ءاامماف ناضمرنم .رسيخالارم ثولاىف اهويلطانزهش
 0 0 :ةو>انينمؤملا تأف نيهلا

 كناو هذ سال هد ح .وةاالا

 َن امهضيعي رك ذود اوءروه1 ع

 كم محك لبق تاكا سيقلاديعدفو

 ترركبت م -مجدافو نأ نكعو

 ىف اجو بهاوم اف كلذب مزعيو
 اع لو هيلع هللا ىلص هنا هياورإ

 مهألافذا هباصا ثد_< وه

 مهبكرائود نممكملع اطمن

 (ةياورؤو) قرمشملا لدا ريس

 اوذركي ل قرشملا نم بكر قوسإ
 اولزهأ ىا اون أدق مالسالا ىلع
 رفغامهللادازلا اوفو باكر لا
 هنعهّلا ىذدرع ماقُذ سا | دمعل

 ةلالثق لف مهمدقم و هون
 نب ريشع اوناك ليقواك اررمشع

 الحر نيعبرأ اوناك لم ةوأك ار

 ماس قا ن نم ماولاف 0 وهلا نملاق5

 هللا ىلصىأ :١1ناامأ 1لاقو سلا

 لاةذاقنا 1 ىذ 00 وةيلع

 ١ مج - مدههم قم | ريس

 رعلاة فلس و هيلع هللا لم ىنلا

 تودي رتىدلا مكيحاصاذهم ودل

 مهناكدنع 0
 باءئب اول_تدوذ _كسملا باي

 هدينوأسبةي ١ و رداع وم هر

 ناكو هلدر ولو هملع هنا ىلص
 وه و يمال ف ةوعنب هللا دمع موق

 فاذا سم م رغصا تاكو ممسأر

 نيضين |نبب ول حج رخأو لو هيلع هللا لص ىلا ن هىأ رولر علا عجو هشام ىقح بئاكر لادن

 ال ىلإ اع و ًاءوقا امنا ةيءكللا برو يدر قتكله بل طا ادب عنيا ماعوريجو كمو

 هلال ادب شنالاةن رمان تلاد نعمهسركاا« امهاندا ىلع مهامق ري مهؤامذ ؛ 11

 ا وهو هم هنولر يمسك لو تك ناك 00 هءاءنونالا هكرمدمو اها سم

 ةرحدي ريتال هنأ مريخ أف هيءاج ىذل ام هول اسف ءااذأ ناعفتاسعرشيرق تناك ةسيدالاب

 ْ لب هدا بوهيلع هلل ىل_صدنأ بهاو 1١ قو همم .راآاءظعمو تيللاركا زءاجانمناو

 هل لاف هنعدتنا ىشرالد ديبأو هرخ آىلايرملا موكب اثي رقناو 0 م م22:

 هائعممو لحرلا اًذهد عن مك انئءانالامذاشب رقى ىت- قاطناف لوقتام مهغلبأ- || ©

 ئذب هنعانرب نأ اذ !ةجاحال ,هوا ينس لاق فا 2 كى 1ءهضرعت نأ م َمثءنافالوتلوآ»

 اذه لاهاع ,منتخ اذكواذكل وة هته” لو وشب :.تمامتاد نمد ارلاودلافو

 اولاَعْوس رقىلااوء+را1ةءازش نمد يم, نءوالبدينأ ةرومدملا هب هبا اورلاو همالك

 اذ-هلارثازءاسامناولاةةاتأر اد ناو دهم ىلع نوادتنمك. اس رقرشعءان

 الاقي ربالوءاس ناك نااولاك وثوهركد (.عم_هولب ءاه ىأو *وهجومهوممتاف تن. 1

 ممن اهنا فو ىابرعلا انءكل ذب د- كل :الوادب ارهق ىاةوذع اذم اماع اهلخدبالهللاوف

 ١ انيلعل_خدد 5 هنأ ب رعلا ع جلملا| رقعمهدو:بىفانساعاهلشدن نأ د- معدي ربأ اولاو

 ٍّ اوم فرط” نيعانموادبأ اذ_هناك الهتئاوان:ءامب رجلا نمد وائس وةونع

 سو ةماع هللا ىلص هللالوسر دارا صاع باخأ صو نب زركم ل وهب اعنا ىلصهملا

 هماعدَللا ىلصهللال وسرىلا ىهتاالف رجاق(هب اورو ةو)ىر دات ل+ رلا ادهلاه الةم

 شيرقىلا عحرفلبدالاها ماو لو هياء هللا ىل_صهتنالوءردهللاق هلكو 0

 سلا لس و هءاعدللا ىلصهمل ا اوشعمت لد هم وو لا ىلص هللا ل وسردأ لاف« : مارا ريجسأو

 تالا زم « شدءاحالا نأ لصالا نءمذةو دةمولشداحالا ديس اكو ةمقاعنبا

 دقن, تقلا 4ع 00 * و ناك نب ف امس ند ثرااوش ودع اح

 1 نم ىلءةدحاو ديور ىلع ش ل 0 هكملةسأب ل .-تآتاونلاك مال

 1| هللا ل وسردارالف © شد رقنساخأ ا اوهسف ىثدحاسرام ورام حذوو للا صضأم م ةاداع

 قو: .هلالا م أ نومظعي ونود.عس يان روهاأ موق وق مازهنالاق لو هياعهلا ىل د

 إف هاربو-ههسوق ىدولا اوثعتاىدهلاتومظعد ظذافو ند | نووظعي ظذا

 | قينفللماوأ هدمحاأت ىا ةلعهلا مضي ىداولا ضرع ن ءةدئالقب هملع له اسدسإ ىدهااىأر

 ظ ”لووهملاءاط ارك, ل: نء سلال لوط نمهراب وألك 3 ادقهلم هلا خفوق ل اوطلا

 ْ اومءْشدةنوداه سنان 1١ لةةساو نين !عجرب ىا مر ةنادعاطق هد ىذأا هعشضوم

 : ماذو ملن يعن هللا تيبأان نعءاوذ- ه:ناءالووا ف مار 7 هلل 'ناهبلافو جام

 ؟ ©

 نب رّوعم ٠

 لو هيلع هللا لصدقلا ل وسر دررطما ع نطنفايمدالجر ناكواهامقةلسو ه.اءهلنا ىلم هنا ل اوسرد دَخ قى ىدع ءاجمم امهسلق
 ؛هنأنمأ هن , رغصأ ىلا لح را نمحاماغام هدول ىا لاح رلاَل وسمىفب رشالىا قتسيالدنا هللا ل اوسزانلاةف هةمامد ىلا



 لودنانلاقفانالاول|-هلوسروهقا امه نيا لضخ (ةياورفو) نيل كيف نال سو هلع هللا ىلةهقلا لوس ز دل لاق“ :هبلقؤتا
 هلوسوو هللا امم نيل ىلع قايج ىذلا هقد+لا لاذ ام ماع كلب ىلاعئ هللا لب لاه اههبلع ئامج هلل اماه قاما انأ هللا
 ١4 ' داصةةالاوةدؤتلاث د1 !ىفءاحدق ومالا ف ىنأتلا ىا ةدودلا ةائقكةانالاو

 ىأ ارنادّرعكهن ١ لءقو نةناكى اخ ان لجأ لو هيلعدتنا ىلضةللا ل ]وس .رلاةقني رغم

 لاق ىرااماظعا 1 و هيلع هللا ىل هلل لوسر ىلا لددْغو شد ر ةىلا عج رم الا ازد

 ىاهزابوأ لك ادق هدئال ف ىدوهااتثيأر هعنمل<الامتب ًارف لاك ىا كلذ ىف مها

 ىاكلملءالو يبارعا تنأاىفاف سا>اهلاولاةةاوأقو اوه دةلاجزلاو ل < نءافوكمعأ|

 اذهىلءامهللاو سي رقرمث ءمان لاو سيلا ا بذغكلذد:هذ ةد.كمد © نمت اراك
 نسالطاس ةىدلاو اهظدمم١اج نمهللا تن نعّدصبأ مان دقاعاذه ىلع الورك انقااح

 فكىاهمهلاولاةؤ هاو لبرةر غن شن احالان نر قنالو أهلءاجامو دج نيب ناضكأ هد
 ةورعل مو هيلء هللا ىبصدللا لوسرلا اوثع مث هيد راما: تقنالد_تأنىوس سلحانأ]ا
 هلع هللا ىلصههم_ثىذلاوهاذهو اذه _هيسأ هناف هنعهتلاىذر ىةثلا دوهسمنبا|إ|

 هموقىفةلث م لد و هيا ع هللا ىلد لاف هموقدل :ةاسلو مال سل | هءلع مره نا ىف /! و

 هوقثعن نم مك.ذه ىفاءامتء راسي رقرشعمايلاقف كاذق أ ساكسي يحاصك ]|
 تقدصاو) ه١ داوىنأودلاو مكسنأ جفرعدقو ظفالا وو فنعتلا نء ماجا ذا دع ىلا
 نءىل_-زلارركن دهن ناك امناهنعهللا ىذردوءسمني وزع باهذن ا ىلءلدياذهوأ||

 الوديزتب وباشي رق عم-انا ةورعتأ ثهاوملا ىفامرلءي هب ولو هملع هلق ىلص هبأا شي رقأأا
 لكى دلاولاك ميسا ظفا فو . هرخ ىلا دلاولاب مسا أ موق ىالاق ةعاز نمهعم ندو |||
 دبع تب ةءمس هم أ نال ىف دلو دق ىس مسن لمقو هل دلولاك انو ىلدا اولاك مكس ءدسحاو ٍْ
 مهتعاثد_:عتنأاماولا# قوم ممن لف لاق ىل.اولاق دا اولا, تساو لاه .ىلباولاه سمث]
 شاروأ تعجب د تالاف م هر ديني سافل سو هملع هللا ىلد هللا لو سر أ تح حرشنا]
 شب رقاممام مي امة كنريشعو كالصأ ىا ك تضرب ىلا مهب تمس مث ساننلا طالخنا ىا |

 ميلعاواخدئالن أهللانو دهاعي رمأ ادوأ تاو ساد قل فاطم اذ وغلااهعم تحزخ دق
 هللاو ظفاىفو د -غاومزهما كاك نءا وةشكنادقءالو يىف اكل هللا عاوادبأ ةوذع

 اوزغينا انقمةسىااةيلُح صاشاا نمانارسا ىرأىلاو ءام-ظءىااهوبو ىركال
 هللاةفل_..بو هلع هللا ىل صدهلبال اوسرفاح سااح ه:ء هللا قذركب وا ولوءدناو

 اههطقتىتلا لسقو نالت د_هيةأرملا ج رفىف قش ةعطقرظبلاو تالاارظب ضفعا
 ةفاق.يب أنا اذهل بو هملعهقت !ىصلاه دمعاباذه نمل هنءف دكت نأ ةئئادللا
 اهب ىنةءطاخىتاا ةملكلا هذه ىلع ىا اهب: اكمل ى دنع دلل تناكدئالول هقناواما لاف
 دملا التواب كبح 'الاهب لزب ل ىدن علال ديالول هتلاو(ةباو رو ) اهبهذه نكلوأ

 هع أ نم نسا تعدللا و

 قو) ةّومناا نم زج ني رمعو
 لور لءاومدقانا مهنا (ةناو د
 مهل لاك ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 لاةذ ةعد رنماولات مولا نم

 ةفولا (ةناؤر فو) مولانا ع
 لوراماولاةؤىتاّدئالو انازخربغ
 ىاةذمعب ةةش نم كتاناناهللا
 اموىانب رحضلابمسهنك ان ال

 هناوقارعلا فارطانم اهالاو

 نم ىلا اذه كن واخت لودي

 ىفالاك ماا لص الان اورمض ءراةك

 ضء» ىف ح ّيصَو مارح رب
 عاب نرخ« جر هنا تاداورلا
 هن دنوانءارو نمهيريختو هيذخأن

 هللا نامعالان كسلا ةفةئلعا
 ةداهش هللا نامعالاام نوردتأا

 لونر اد نآودللاالا هلاالنأ
 ةاكرلا ءاّياو:الصاا ماكاو هللا

 سهلا اوطعتنا ونادمر موصو

 دوسامامالا د:دمىو فما نم

 مكاخأوديمهرعأابف جمارك ذ
 ف ز) ريسةئلاو منحلا وءامدلا نع

 نءى.هناادارملاو مقار (ةباور
 ْ اهنالءاشالا ذهىفذدسسنااذايقنا

 برسوه ىذلار مدخلا عرسن
 ّنْللاَو عرشلا ءايذلاو راكمالا
 رمفحا نادي هن هود لهرارح

 ذِشو رق هلا الصأ ريقنلاو
 دواللاىامدآلا ةنقسأىفا 00 اولاف(ةياورفو)تفزأاو ريقملا لدي ياو رفءاجو تفزلاوهو راقلاب ىلطامريقم او رفااه.ف
 تاولاق مدالاةقسأ ايف ق.نال كا نارمفا1 ىاناذ راسا ةرثك اًئضرأن اهلنا لوس .راباولاةةىلاوالا كل: لدباويذ ١ وذا عب
 ظ مسمظعدن رسالة دهب رمشلإلا ذااناو ها وتلقت انضرأن هللا ل وهران شالا هلل اقفاث الث وأنين سه كل ذلاقنا ذرطاا هاك ١



 جنررفو هج ل مف هم رشم فه لئم فا تسخر أنا عبشاايرسو هيلع هقلا ىلص لا ةفهيفكب أمو اوهده ل سيفانل صخر انتو
 لج ذموقلا ف ناكو فيس اابهقابم فريضف دع نباىلا ماهركسىا هبارش نم مد, لماذا اهنموظع أ, ى عي اهظسيو هيدن
 ىطغال نو لدبيسا تاعج ليسو هيلع هلبا ىلصللا لو بر نمل تعمساأف 1 لاو مشق نب مهج .وهو كلذمل عقود:

 يصل ا قا اها دادقو تم رضملا
 | لجرلا هناعأنايدل منى ناعتساةورعنأ ىهةورعدنعهنعهللا ىضرركي نال تناك ىقلا | (ةيةورفو) لبو هيلعهقفا ىلص
 أ لوسم باوشيلواةريشعز هنءهللا ىذرركيولا هناعأو نينثالابلجرلاو لبالا نمدحاولاب اولاقفذسنلا 5 عووأأ ا

 | لجرلانأبرعلاةداعءذهو ىامملكيو هورلمو هيلعدقلا ىلصهقلالورةيلنلوانتية ورع أ] سر امرأ نا هالو سراب
 [ريطنلا ريظنلا كلذ عنصيامنا بااغلا فو ةقطالاادةءاص وصخ ة ملكي نمةملم لوا لاك لاو ذدئاا الا[ هيالتخوب

 ّْ ميلا مضيةريغملاو هلال أو هلام ا كلذ نم هعنع لاا 0 دو هءاعهللا ىلص هناك نكل + نن'اكةزغللا فاو. .ٍ الفا

 ا رففملا هلو دي ديلا ىف ليسو هاج هللا ىلص هنا لاوسر سأأر ىلع فقا وةييهس نب اه هرميبكو ' 5 0 0 1
 هيا اور ملا يتوسل "اور واو اظررلا يل هده ماقراسعملا لح نسا
 وهو ف.باا لهي ىا موا هءلع هنا ىلصدتنا لود همام لوانت ادا ةورعدب غرق لعخ ترضن َض او د ىلا

 (ةيافدفو) هجونغ كديفقك !لوقيواهي-غواةضةنمتارقلا لسن ؤكيامأ| ل ريد ا
 ا ل اي ل و +7( يزيل ازبال ةءرمض مكتمل بر

 كالد لم جب الهداف كيل !لصتالت أ لبق لنو ةيلعمتلا لص ننال وب ةي سم ]ع أل اب وكصطف ةهانقا !هونىلا
 ' 4 م 0 نإ . م تق دهمانم م

 وهابلرطنيولو لوهياعدقا مهلا لو سزل الالب اهذعدلتا ىذرةريةملاٌكلذلعفاحناوأأ| 4 ٠ ٠
 ا ا ا ا ا دّقلهللاواولاه م حصص كصخطيام
 (هباعدفو) كلوقذ_ةاامىاكاظاغأامو كاطنفأامك < وةزنغماللوقمأب رعلاةداع ىلا انيضسءاقنرقنلاق ارش

 اذ-هنم ىرعشت ما كظاغااماو كظفأ امك ولاكو : ةورعيضغه_ءاءرثك اف 00 4 0 9 ع ا هيا يي و
 لوسر مسفةلزغمرششالو هذم م“ الا مكمف ب بس أ الىحا هللاو كات !نيب نم ىناذ 1 ىذلا
 | دلاومع ناك ةورعنال ىا ةيعش نيةري_غملا كي انبا !ذهلاقو لبو هيلعهللا ىلضدقنا
 | ميمعأ ا ىف سلو معمل لاقيبالاة ود نماسد رقلك تالمءاملل اوي ةريغملاف ةريسغملا

 ظفاىفو كداوهظفاىفو , كتزدغتاسغلهوردامناىأردغىالاتذ كيا نس! ظفا

 | طاكع كتر دغ كب _:ءتابسغام هللاو ردغا ظقاقو سمالاءالا كن رد_غق يما ت سا

 | ىذلا هلا كلذبةورعٍدارأل مقرهدل ارخآ ىلا فيقثنمةواد_لاانئرو دقو سمالاهال
 | ىنمالجر درمشع هنالث همالسا ل.ةىلءةهضءهللا ىذر:ريغملانال سدالا ةريغالاردغرتس

 1 |ياتاللا ةنرسانكحصولاف انا دهب سو وهما ىلع :رصم مهأنا و وهدذ وقمت” ن بكلام

 هيآبعطأ لفلاق ,كلذمد_هب”ىلعراش أف متةفا ع ىف ةورعىعترسشتاو اهماّدخ
 | موقااريبكر ريخسانهلديدهلاومّدقن «ءلعاناشدأ مت ةفاضالة سنك ىسقوتملا انارنأت

|| 

| 

| 
 د

 ىناكح رز عأوهةف.سلابةبربض.
 ظ لاق مهدلب رقع وأ مهارك ذم
 / ةر_فواذك انوعدت ةرقمكسل

 هللا لوشزابىأوتن أ ىنأب مولا
 رجم فوج ف تالو,تاكول
 دوا ةعاسل اك م لعاب تنك امم
 مكضرأن الانقف هللا لوسر كنأ

 نمترظنف متدعقذؤم ىلت عفر
 ريخ مهل لاو اهاصقأ ىلا اهاندا

 ةغم* ادالوغادإ ابي هيف ربلا مرق

 عمةروك دم ا ةيعوالا ف ةذيئالا
 مرهلا فدشأو هام يانا فنا

 ف يا علال اهي لامن ارجل
 ' هيلع. ١ اهلتداتعم ايس ىف ةبغارم موف: تااكنيبر هللا يرت لوقف ناك امغاىفاوالا هد. هىفدابنثالا نع
 هدهىذابتالا نعوكيتي تنك لسوميلِعلا لصلاهاهنءدعايتلاواهك ارت ىلع مجسم وغنت اطوو مي ركأايعأ ردم المت

 ملجأ ناو فقر كسملا بانت ادصقا او و سنمايفذارقنالا نعي علا فركسملا اوبفتججارهانا لك يف اوذيتافرفادالا

 | قج ىف رصقو مهسرك أفهساعموةلا نوهأ تنكففالحالا نملب انمسل لاذ ع
 | مهمارك ايانلغأ اوريض نأ تهر كفن اساوممهنمدجا "ىلع ضرتي) اوج رخابلف
 ْ ا ىءأرت اقف رجلا "ىلعا طرمذ ىب أ يتدصعن الا :ازنو مهلتق تعج أت ف كلملا ءازدراو

 | مهلعتيئوفاو دمحى ت> جزمريسغب مهل ترثك أو معيقسف مكمق أن كلو عدمت
 ا تاسفءرصمىف لو هياعهقلا ىلصىنلا ىلع تمدقو م يعمأم تذدخا واعي مهتم



 مهعقوالج رشة «يباواكو لسوءيلعهقلا ص هبلعاودذولئاونبن ركبت ىءئي يعض: ملام م(ةغيطس قئدفو)ف»
 مبدع الت تذاكوهلاهظعت ٍنايشل : هنو راسو ةأيسم ىوعمو لس و هءلعهللا كك مهللالوسر اة فتش تءاح ليقباذكلا اتسم

 هتلدهلال و هداع هللا لد لاةفذتتا لورا دنت نأودتلاالا هلال نأ دبش آت اقو هماع

 افلاف مآ تلق تمدقربصم نمهنع هللا ىذرركب وبا لاقف ةرغمابمالسالا كادهىذلا |
 نيبنوكياممهش و قرن ناك تاقنكلامىتن ممملالك ءماوناك نيل !تويكللابملال هذ[

 لاقف' هنراهةىربوالنوياعمقا ل ضئذلا راسا مميالات بو معلدقو برعلا ||

 هنافهسجأالو أيس موااون أ نمدل_خآالوهتلمةفكمالسا اما لسوهملع هللا لضىبنأ | ٠
 ىلص لان تاسأمث وق نيد ىلءانأو ملة قامنا هلال وسراتاةقه.فرشالردغااوردغ |(

 ىلءاوططص اولا اوعاد فانتم كلذ غاب و لاق هل قام يح مالسالا ل وهيل عهشا ||

 دجاو لكى طعأ سوقا ىنعاوذروابل (ةبا اوم فو) ةردةرشعث الث ورع ىع لمص نأ

 اوركساملوارخاوبرمثوالزةماولزئاوعجر اسف م يلع دف أمسش ةريغالا طعن لو ةزئاج و نم |||

 طهر عمدا امو مدخشاف لبس وءاج و مهأارمأ د أو مهلمقفةريغملام يلع بئواو مانو

 َتث الث ىلء كلام ىب م اصو ب ربطارانءاقطاف ورع ىف ةيراحماىفا اوءرشو# :ريسغملا ٠ْ

 ل؛قأفمالنالااما ملبو هيلع هلي ا ىلص ىننلا هل لاك ةريسغملا ل امللو ةورعاهعفدوةيدةرشع

 نأالا مهمل تاغتلاومذخ أد هةينرسلام اذدهناهمقو .: ئثىفهنتمتسافلاملااهاو ||
 هللا يذرباذه ةبعشنب ةريغا ا نآرك ذيو ىا هم! اوأحط !مهنال هنمن ونقوم ءالوش لابتي | 1

 ىل.ةودأ ما ةنايقلث لاقنو ةأنمانيئامالسالا ىف ن دبأو برعلا ءاهد ن مناك نع
 ىفةينامع لل .سءهلقاو وهتلاّمف روعأ مي مدا هنا ةريغملا اذ ىدن_-ال لق: سا فلآ

 تااقفرذتمللا ننامعنلا تاي يطتةلدر أ ةذوكلا هنعهتلا ىذز ىلوا إو هؤَسفراظ |||
 ظ-ىأفالاورذاملا نب نادعثلا تنب ىئةماد ريغملا رت لاقي نأالا تدصقاهها لقهلوسزا
 تدذوايل :ء هللا ىذر صاوو ىلا نب دعس هل اقلا ىف مذ ذو ءايعزوع فب وعيش ا
 ديك تكلم الو غد عب ترقدف اديك كمل مدل اهم اع ىف اهم 31 أوةنوكلا ىلاؤوهو هملع ١

 بدسلا| ناز هبال ةمعن مركن ءلازأالو ةباح ميئلىلا كل هللا هسالورةةدعب تنغتسا ||

 امج ندلو أ هدبعهّللا ىذردس د ند ريغملا وم رك مي ركلام .ركيامما هيلا اهد وعق ْ

 ايةورع لبو هملعهللا يلضرخخ أو درع* خدع وننموملا ريمأ بهنع هللا فذد معان دمع ظ ْ

 ى أردق »و لس .و ه.ءاعدللا ىلص هلل ل اوسود دع نمماقفب رك تأ لهنأ نم مكة نمردريشأ

 هبلعنوانت اوداك ىاهأوضواز ردت الادب ديل سةيىاأض و الإ هياحصصأ هب عمي بصيام

 هرهسم نم طّوسال و هدا+ وههجاو هدي عق و نم هيكالديىاووردتباال ١ اهاصي وس الو

 ىلص هلابيطعته يا اظل ان وددال وهدنعممت ١ اوصأ اوضفخ ملكت ١ ذاوياهوذخأ الا“ وش آ 1
 و ا ا ا 11د 222227777777777 سلا

 بف دا نم ند بع وعم هَ امص ىفاسلاح الملا ملسو هملعهللا للصمت لودرناكوا رايك هن وقد :عه رجأ ناكو هن هووظ»ي نعت
 يا 1 >7 1 1 51 ا 1

 الف تايد وخهدارف لكلا

 ىلص هللا لوسر ىلا ةاخسم ىبهتنا

 هبورخبمسا ماو مس و هءلع هللا |

 هءاعدلتا ىلص ىذا ماك ايلا
 قه-عم هكرشينا هلأبنو لو

 هللا لدهنبالوسرهللاقنةوينلا
 بسلا ادهىتاأسوإ ولع
 هواش يبا لءقودك_..طعاام

 اورك ذاولسأ لف مولاحر ىف هواعج
 د_ةاناهللالوس رانا اولا ةذ هناكم

 اهظفحا ناار ىف ميسا صا فلخ

 . لثعل هوهبلعهللا لص هلم أ فاذا
 امأ لافو موق | نم د اول أ ام
 اوعسرالناناكم مكر مشد نسل هنا
 ةايسمعّدا ةءاهلاىلا اوهتناو

 هكرشا لو هملع هللا ىلص ىلا نا
 هعمدقو نأ لافو ومذاق هعم

 . ةناامأ وترك ني مكل لقيا
 امل الا كاذاَم اناكم مرمشد سدا

 مالا ىفهعمتكرشا ىنأ ل ءيناك

 امنال_دوهيلع هللا ىنصودو ىا

 هءاخحأ ةعنبط ظفح هناا ذيدارأ
 هيلع هللا لص هنا نيصدلا قو
 نب سدق نب تبن هعمو لقال سو
 ىلإ ١ ديفو هذع هللا ىذر ساب“

 قب دنوبةعطق إو هباعهقا لص.
 ' دقو هءامصأ فة مبسم ىلع فققو

 ةلوسم نا لب ءو هباعهّلنا ىلص هغلي

 ءللارالىناو اهكتمطعاامةعطقاا هده ىنَداًأسْن ا لبو هلع هللا ىلص ىبنلا هلىلاةفهدَعت اهد_هد نم سعالا د كج ىل ل بهحنالاق

 هناود لس وهما هللا لص: مىأر ىذلاو لابو هبلعهتنا لصديع ف ومهم !م عل سحب سقادهو تدأرام بنم تيار ىذا |
 اماوأذاراطفام ْمْمفْنْ امش نا مال! فلا هللا حوأف امم أش نم هاف لاف بهذ نمزي اوس هديا مانا ايف ىأر



 هنامح قوم هنأ !ىّد)امعئمالكن اف ةماعأ !باص امم »هيض تح اص ىسنعل ا دوسال ا امهو ىا كدةد هناح راك دك

 لال ذل وهملعهقلا ىلص لبا افا دهعلي ريل ق أراك ىرتأبت روئااودهللاةءاكل منا لو ]وقد ؛ مفعل ناكو لس و هءاع هللا لص

 خر وكي أ زوج هنأب اذهام ونيصدعلا فىذلا اذهنبومهضعب عج وئونلاوذ ؟؟ هللاقيءامسلا ىفاهظعاكلم هك ْدِدَم

 ناك ىوالا نيت يم مدة ةلمسم

 اروع هياؤاج م نمو اعبانايف
 هيلعتللا ىلهىبئااىلا ىهم'ا وح

 مارد .رلا طفح ىف ماقوأ لو

 ماع :ويتمناك ةذا اءااو 0

 هلم ءاعواراكةساو ة ةفارض#

 ماركلا هلماعم لس و هءاعهللا لص

 مموشو هموقرلا هانأف هلافاأت

 ءاهذهدنىمنعلادو.الا حجرخالو

 ىملا ل ماعباغ:و. ها ىعداو

 ءاعسص ىلع مس ,وهءاغ هللا ىلص

 لاَ هوةيمأىلأنب رحاهااوهو

 رس اهلا راج رع ء اذا الذ هنّوم هنأ

 مكي و هلدعتدنا دوسالا 1

 5 وماقفأ شه لا ىدراجلا

 لاق ثان اطم_ د دوسالا عسم

 فاو رند !مهقصءامهدحال

 نيم ف قة 10 "لاو ارغصم

 لكب هنارخصاناكو ارغصم نيذافو

 ناكو سانل روما نم دوش
 هسءلعهنتاىلصىنلل الماعت اذان

 ءافغتاخ ءاعت_دااضإأ لو

 حج 0 ريسخأف د والا ناطمش

 حج ورتو ءاعمص كم وس هموقف

 تدءاوفنا داةحو رز ةنابزرملا

 هيلعا واخ دف هريغ و ىلي دل ازوربأ
 ىف ةرص رجلا + 3--دقو المل

 سراعّفاأ هبأن ىلع ناكو ركس

 2 عاتمن هاومحأ ااموةآر 1١ اوبرخأو «سآرزتحاوزو يؤهل“ :ةفاواند ىيدراد1 اهعمنموزوريف بةثف

 اهاوقب شي رقهتنعىذلا نيتي رقلا ميانعوهو ىةئاادوعسهنباوهادهةورعو فئاطاا

دقلا 0 امر 0 .ةو هكلمىفى اركب تةسىلا 0 رق ةرسشءمايلاةف لسو ةملع هللا
 ْ ىئا

 ظ هلواسنالامو 5تد ًاردقاو هءاعسا قد لكم طقوم هو3ىفاكلام تر ًارامهئئاودكل مىف

 2 عم حصان مكلفا مكيلع ضرعاماولقافاد شر مكيلع ضرع نافمكي ًاراورفادبائُما

 امماع هدرتنك-اوروفعيانأاناذ هب ماكنت ل سا :رقهل ت !اًذنهه ءلءاورصتل "ال نا فا ىنأ

 ىلا ه.عمنمووهفرصن !مئةعراف مكبيصتسالا كار أاملاةلبامىلا عجر واذه

 ةرعسغأ !نيدماولا كاذب ىهملالمقو مهظعنييرقا نمل ر ىلع نآرشل ادهلزئالول

 ىغمشلا قا قالا لدباك كتالزإلدب نو همال با ديعللا دس ناك اذهةورعن الاّقيو

 تنا ًأولرذع أ الدو هلا يدك ةاهيقهملع لة ءاقةحاحق ارعأ اىلاووهو ح اا لأس هنأ

 ْ ةممأنب شا وخ لو هملعهنتا ىلصمتل لوسراعدو «نّيرقلاميظعنب انيق ءااىلاو

 ٍ باعشلا لاق ربعي ىلع سوه طلع هللا لصد حو سدر ةىلا هث بق هنعمللا ىذر ىاز الا

 م رك هرةءىاملسو هما ءهللا ىلصدتلا لو ءرلجهباورقعفهلءاحام هذع مهنارشأ غابسأ

 أَ هلدسا وأقل سد أحال اهعئأرل: ةاردارأو هنعدللا ىذركلددعب لأ ولهجىنآنبا

 نيرعلسو ةملع هللا ىلصهقنا ل اودراعن قلاعرب أولو هءلعهللا ىلصهنت'لوسر
 ىناهللا لوسرانلا-ةف هلءاحام سر رق فارشأ هسنع غلبيل هثعمسأ+ تعدها ىذر باطلا
 شد رقتفرعدقو قدطد لس ذك ندع ى ندنكمامز دقن لءاشب رق فاخأ

 هللا ىذر نا ةعْنب نام ع ماعم زءآل> رىلءلالدأن ياو اهلعى وظاغو اها وادع

 هللا ىذر نافع نب ناك ل وهملعهللا ىله هلال وراعدؤ هنوعنعدع ىتاق ىادنع
 ار ”ازالاتأيلهنأو ب رطتأيإ هنأمعريك سد رقفارش ًاونامق_سيب ىلا هثعبف هنع

 هنأ مدقتاملةاورلا ضعن طاغنمنام ةدسىلاركذ دلعاوىا تر ام وتينلا اذهل

 ني سمالاح دقأينأ نا.معللس و هيلع هللا ىلد أو اهطص ىا دس , هلأ ارضأح ع نكد

 ظ نآ» ٍهرقىا كم وهنلا نأ مهريذع هو لا هرمشسب وموملع لشد دو تا. !سمءاسنو كم

 ا ثدذ ) ل .سوهملع هللا لصدهنام مذعل رثذو ناءالابا يف ى :ديسر ال دس عد - درهظ»

 ا ع دبا ار وال در «اجام هنا هنأ لق ىاش سور ّةا بام هنعهللا ىذرناسمع

 أ عقما 0 ول بو همل هلل اىلص تا انيب عقوام هلق و هماءمهّدر قّىأرام

 هملعهللا ىلص كك مآ وست املج اوت دأاةن_سلاهذهق عر ان ىلع موس لصلا

 أ 2 ركن لمأتي ماو ل والا ىلع همدقو ردع نبال زهوااح رشفادكه دنع .ورع نب لمع لس و

 ْنامَع

 يتنلاةافولبق دوسالا ثدصا ورع نءدوشالاوبا لات ل_تو هلع هللا ىلصهنافود: : مهافاونةل دما ىلاريللا اولسرأو تنبلا
 ١ هلا ىلمىثلان داوي اب ال دول قدرك فلا .جؤ داس ربخاف ىو اق هللو موس لو هيلع هللا لص



 لاق ىحةراصعلا نم هلجس رع نعسلا باحصأ نم" هل اهاو رةروهثهى.نغاادوسالا عمفالوللاٍل_سمىلاةمقول بؤ ةيلع

 ءاعئساذ ١ ةؤناادوسالا ىّداامىفالو هلا | يباىلاش «:ىمنعلادوسالا نا اهلضاحو ضءةمسملاو ومشملا نماملا مهول

 31 ادم َنأد مشن لاق مه« املاك هللا لوسوىن أدهشت أهل لاه ه"اسانإف نما |

 هقلالوسرنذاناشإأ ةرمشعةياعصأا نم كم لحدو ةكمىلا هنعهللا ىطر نا عنب نافع ||
 عما واحد لهما ىلع فقأ) ومهم * امس ىلعفقأ/مييلاحأ اورو هزيل ىا لس و هءلءهللا ىلص

 دعب لسأ هناقهنعهللا ىذ رز صال نيدمعسنب نانأ ةكملخ دن نأ ل ةهمقلف المأ نابذع []

 ىلاءانف هدي نير هلعس ورلسو هيلعملتا ىل هللا ل اوسرتلاسو غاب تح هراجأ فهل ةثلذأ]
 مهو ىأ هيوإسب رأأم لو هماعهللا ىلصدهلل الو: دن عمهغامأ شير قءامظءو نامثسىا

 هلنآل اوسرةلاسر ء للاسم ع ل نمناقعع رثاأف اديأانماءاهاح ديالا دنا هيلع نود رب |

 نابأهل لاق ( َ (ةياودفقو) 0 فاطةتيبلا,فوطتنأ تث د ناهلاولاتلسو هملع هلا ىلص 0!

 هللا لص هلي الا لوسو هيفوطي ىتسل هلال ذك املاه ف طف تيملان فوط نأ !تذدسنا ٠

 هللال وسد لا ةذ امئود هي ىفاطفتدملا ىلا نات عصلخس دة نوأ ملا لاهو لاك لو هيلع |
 دقو هللا لو سرأن هعئءامو لاق نورود#ن هثو تبا, فاطهنظاام ملدو هيلعدللا ىلص |

 ة:ساذكو اذك ثكَم هوأ ف وطن قآةيعكلا ف :وطدال نأ هب ' ىبظ كلذ لاف هيلا صاخ

 لاق تدبلا تدط هللا اولاه ىاكءالذ ف هلاولاه وناشع عال فوطأ تع هءفاطام

 أمتك :كموأ دس . ىمن ىذلاو تدب أت تدماا.فوطأ نأ ىلا شب . ََر 5 د ءديل مالطا مسُب

 هللالوسر ف قوطي ىت> تةطام هدب هوب للاب د ميةملد وهيلع هللا ىلص هللالوسرو ةئسارمعم

 لوسر غابف مانأ هثالأ :اهد :ءنانّدءتيتحادقشي ر 5تناكو ها لسو هملع هللا ىلص | ١

 لاح رد ةرشعلاه عملة قاذكو ىالةةدتهنءعهللاىذ ىضرنا-مءنأل سو هيلعهللا ىلههلا

 ىاموةلازحاتت ى>حرتنال ل ذهغوأي نع ودلع هقا صراف كال نيل

 هللا ثامهالاق نآدعبىا ةهرسلا ىلا سانلا ل_سو هماعدتنا ىلص هللا لوسراعدو مهلتاه

 ىدان د 'نولثاف سول _-نفانب هزعّشاىذر ع وك الا ننةلس نعف ةعمسأاب اء ىف سعأ |

 لونة عدلا ةعبسلا سانلا اهيأ باطلتا ننرعودو ىارلسو هيلع تلا ىلمهقلالو دو ىدانم

 رأإ| تدتوهو ل سو هيلع هللا لص هللا لوسر ىو انرثف هللا يس ١ىلءاوسرخاف سدقلا حور

 ا وهاذهو ةدامْااام او خفاااما هناورا رغلا مدع ىلع سال اهعيابوىا هانعيايفةرصت ا

 سقيا الا 4--أ:مفاذن لو توملا ىلعمان عيا تأناو رلا ضعبف"جا؟دارملا |
 قافئلاب حب رباك هناىل.ةدقو سانلا نما مب رختسي هتقان طراباقص الما ارظنأ نأ ”ىللاف 6

 هع اود وقس اكل ذىلعلدئامتان الا نم ل وم و زغكاثو رغيف هّقحفلزئدتوأ

 هللا لص لاه دقو ةمله انا فمالل ارم كبة د.سناكو ه:ءهللاىذررورعمنب* اريلا | ٠

 نمأودأ“ ءادىاولاق هم ل +ىلعىا سوق ذا ١ ولا همس نمةأس نبأ لس و هنلعأ|

 هءلعكلذددر 9 ة من لاك هنتالوسر ٠

 الأ لاف لوب ودو اراسع
 اهبف ىقاأ متت ةوظعراب أذ

 هفثاهل لمقف هد همت لو هلا هسمو وبا

 كءدت !نمكءاعدسفأال اوكنع
 لو وْ دات ل. .رااند سعأ و

 هلع هللا ىلد هللا ل اوسمر ض5

 قيدصااركب ونا فلضتساو سو
 ه2 انغانأت هنعدهللا ىذر

 ىلا ىلصي ل_خدو دصسلا باي
 باطرللا نب رع هب الصم ب قلتش

 لحرلا نم لاقت هنءهللا ىذر

 لءفاملاف ن ملا لهأن ه لاق

 باذكلا هقرحأىذاا اتساص

 تنأهللا لدن لاك وهان لاك

 رع ع اق م-هللا لاق وه

 ى> هب ىف وكم هنع هللا ىذر

 ىكر ركبف انني همن هسا>أ

 ىدلا هتتد_جلا لاق مث امهتءدتنا
 لصد ة مى ىفارأ ىت-ىنتعل
 لعفأك هيلع نم سو هءاعدللا

 ساءعْنن الاف 0

 د ادمأ تكروأ انك | امهتعهشا ىذ ١

 نمداد-مالال ثول وة:نالوخ -_-

 باذكجاا مكمحاص س ع

 ٠ ”رضتلةرانلا انيحاصقرحأ

 تو دومُبمثءدألا اذه "ل ةئو

 نامت ةضافتسالا رحم هارعو

 راصةوءلا ىذا ن نا ةأمسم

 اشوف افصب نى: ذم ابنمع رخأ ىلحلا لع هللا م اوةكلذ نختار ها هن عاش ناش لا

 ل رك ذغمنا رحاهو كي رالؤرها وذا كانطعأانالاقفرُ اةروسلا :. ىلع نوكي نأ هدا نمواعضنيعللاعنصو

 ' كنا ذقن ر هانم كانيطع أنا( اور فو) رداوغلاىلاملل|ىفردابو كبرل لصف رثاوكملا كلانمطءأانا (ةياودفو) راف



 ريثكم| اريد إئارثوكلا اًنأغمد ةغالالهشرت وكمل لذاءترهاوبلا تأ لوز !نتعلا !نظةرئاكذ وأ ص رق نأ ر ذأ اوددأنو

 ارامل 0 ا اومنعماكللا فرخبو نآر رقلا ظفاذ أهناث هيءابنئذلاام ئ رعسل 5 تدق

 نام تالا يضاف زمضؤ لاس اقرؤسفلا

 ىذا ن.كضراا عيصتتا|

 مالكم مالكل سقأ ىوابسيال

 تو مالك نع ال_.فؤ ءانضفلا

 نء ص ونيهالاَنا مث نيملاعلا

 ويلا مسؤل ل أو ةالسصصا]هموق

 وهوهعامت !ىفمتهااسغرتانزلاو

 ىلصص هللالوسراد مشي كلذ عم

 هنآ عدو ةويخلاب لسو ةملع هلئا

 هل ةعةفام“ن هاذهو هل كرام

 تزاكو تامّزملا جمال ى :ااذا

 ةامدىف ةومعلا ةامسسم ىوعد

 نكلمبسؤهيلعدنا ىلهضىنلا

 هسرا عت ' و ةنكوش رهاظتلل

 هوغهّللِإ ىنووددما ل نذر ىآلا

 ةنيفاا نامسأ ى وق أ ةلمص اكو :

 5 ةريثك 5 وجم عجب ةقسس و ع

 قيدطا اهل ازهخ ةياصصلااهب لتاقنا

 مولعز أ ثدنح ةددع هللا ئذر

 لةةفهْ:ءهلنا ىذردئلولانيدلاخ

 لقي غفل | ناك متذاسنم نا
 نيدي رن هللا دعو د3 أحل سم

 لق :رىفراملاىراضتالا مدع

 ىدرةناحد ولا لمقر لوم نب ىدع

 ١ لوالاو ىذرسو لحقو هتعهلا
 ١ ونهشي وتب هللادسع لغلو نيت | كال ثحك عيابةنعهقل ىذرهنا كأي هنأ لءاهرض> نيكس قوهذ مدقتا< هل | 20

 هسفاعُل 1 رالقأ "5 ىف ىذلا

 نع .ىراضلا قو نورخ' الا

 لس رخابا# ىدحو

 اةيغمل اا بواطلا ىلا لوصولا نعم روع هنا 3 ودخل ف وره م اويلدع 1غ

 ا نسمقلالوسرا.اولات لس. قفح وهلا نب ورك ديس ليو ةيلغدقلا صلات ندلا
 0 يبي قتلا ربا دبخ يالا ا وا ديس لاقت

 اكسو سانا رأآ » وق 0 هللا لوسزلاهو

 ادوسأ ناك ناوابويفهإتض" اه نتا ىلع سق نب د هلاولاةذ
 اًديدأو_دىلاام م ودم ال و # هس 'دإ ةوطخ ىطخم امىتذ

 ادّوسيتأ قدنلابورمءاقحو «ن هد دول وجا نيورعدوسف

 ادعدتاءهناءؤذ_تشلاقو + هلام مآ لاووسا اهءاخاذا

 اذوسملا تكور عاهلمم ىلع «ىتا! لع سقنب دبا. تنكولو

 هدي ىلع ىنول اهدي عضو ىلا هدي ىلع هدي عطوف ناسفعن ) ءلنو هسيلعهقتا لم عيان
 | لاف ظةاىفوىأ كا اور ةحآح رشف هنأف ناس معن ء.للهن اًمهالالاو وك ةرسدلا

 ُلاذاَمو هلام“ نصب ترض هذع عيبافأ ان أندل اوسرة راسو هلثا ةحاش ف بهذنامءن امهللا

 ' ءىمع دهن ناك كلذ نأ وألدقدق نامعنأت ل اولا مدعي لعل سو هياعهللا ىلههنأالا

 ملءث رح هنأ هنو 0 لطابهنغهللا ىةرنامءلةةءلوقأ اأن مل وهءاعدلا ىلص هل اريل

 نافع ن أريد هع عولب تاع اهمهستال ةعسال قءمال لش 0نافعنأ لس و هملع هلل ١ ىلص

 ناس نق أبامءااذاك ديو ةناصفلا نم ةريشعلا لةةورك داما فسلا نب نآالا  ىل_:ةقدق
 ةعبشاا ضع هنك امد ر ادهبفك !لمأتمافةكم نم هن. دعب عيابدنغهللا قذر ناشمع

 ْ عيان متل :نمناك العن ال هنعمل !ىذر نابمع ىلع ههدودهلل امرك ىلع لمضقفت ف

 .ىفعب رصهناف ضرالا لهاريخ مم لبو هياعدقا صال قب اويطوتدقو ةريصشلا تدك
 اعوذ معءاحدقو ”نامءنوداردب رح لعاضإ أ ومهريسغ ىلع ةرصخل الهال مبضفت
 نع خيالي هماجبقل قلضوناانأد رلأ لضاحو ةمقب د1 اواردي دش نمرانا ىلخدنال

 ١ ل اؤسو فاح وم وهيلعدقلا لصد اور ةساخ وذا مساس قفنأب هعراد:ءالا عمن انقع ْ

 | | ممنأ و مَ وافعل ىلدهشإ ضد زقاردي نعهنعهلنا ىذر نام عملدو هملعهللا ىلض هللا

 | قدم ضرالا لهارخ : أ سو هباعمقلا لص ةلوق لدةداو ”كمنم همم دعب ةريمشا |

 | تل نفأ ىبنلاريغن درك هنال كدنحمأل_باوتالصلاهباعرضالا ةامح مدع

 دق ةو قامت هقادح رينا قالا اغا هاون 5 لسد إل !ةلدالا ٌتماقدق و

 داشا ':سنرأ ارثان قروأ لجهن' اك عاق لن راذاثسأنلا ١ ع ثاح رار ذاك ًافءلتفأ ىلعاهنلا:ّن ند رح 6

 نيو درع ناكو تماس ىلع فمات ناضتال انملدخ هن ف مد ذو هلاهفاكا ن نين ن هاضوخ رش تح .ءادن نيب اهمعض دو قب رغهنمر و

 هماقلانكزأ ردىلع قفل 00 هءاما لف ىلا كذا ا نمل لاو وهاس »جو ةناملن5



؛لئالا اذه بدكو ىليهسلا لاه همام ن م علاطت سماك « اه مشكل ةبام تاتا
 لات :اك ل 

 .ةنعلفت و بئذلادلك اوخ ٍ . ال اوركيىف اهت_دقامهد أ دس - وذةزتمىلا عج رق ةكرلابف نيالا عدلا موضعي 2 دهس وكم

 ؟ه > مل_ءاىلاءتوهناصسهظلاواشح اهاع رقع ردو ة"ىب_ص سأأر مدضو ادام جفرا

 هللاه ردود هن نزموأ بحاصه تعلو هماءهللا ىله «ةءياممىلا ولات

 ءانفى_دلا ىلا+-ةمندب 0 ملا تييلاب ى ةوطن ن نأ أ و

 ءاضرس يس م نهدي نك »ه اوذر ةيباهتع هنز و

 ءايدالا اذان ل ارتلاب لام #.ءالا تةءاضت 27

 نمدن فاوطلا ن مهعانمماو مويلا هب اهذ ىل هو "لعل اكال5نعهنز. ل بتناج تنما نم

 تبدأ كاد وناوذرةه-ىقكللدو 0 .ركللا ىف ةغلابلا هلا كل مالللاوةالصلا هناعدست ئ

 باول فءاضتوهو برغم ىظ ءصأ هم لص -هنع ىلاهتهقنا ىذر ناش ع دنع يافع
 لواسني "ينأى لاتئعبادرقنأرك ذو فاوطاا ىهواهك رتيدسب اهك رتىتلالاعالا
 تب ا هنعمقا ىشرهقادبعهنبا4لاققلمفانتيباءف وطنق لحدت نأتدمحانا

 لسو هيلع هللا ىلصدتلا ل وسر طيلو فوط ن نطو لك ىانصذقتال نأ هللا "لو ذأ ذأ
 ىلن الاه ظذاىفو ملسو هملءدلنا ىل مننا لوس فوطي ىّت-فوطأ اللافو ذئسوأف ٠
 ه:ءىدره_ءانيما مسد ىل_صهللال وسر غلبالف ةنسسح َه ةوسأدالإ اوسرفف ||

 نامعءاحالو ىكرمشلا رام ١ نمىا لازهد :ردمت د ةغدااتناكو كلذ هءلء آو َِش

 هملعهللا ىلص هنالىان اوضرلاةعساهالمقو 5 ةرصحشل اكلت تدق عسب هنءىلاعتدقلا ىضر

 ىلعةنام-هنرا وافل اواكو0 لما ودةرصشا اتق ةعياتداراستلا لت ديال لاق مو

 ةءنيدطاو ردي ل هالرذ ةَغءدقهللانا سانا! ١ميأاءلاق لس .و هءاعهللا ىلض هنأ حو صصلا
 هناو دلدأدبةسإ داعاو ارديدهش نمراشلا ل سالاتا دحىفو أ ىنععواولات امدقنو

 لدعيامل_بوهداعهقلا ىلصهتاوزغىف سيلدقتاهجزربلا دعب !لاك نمو هناي

 اهنأو ةسدخلاةوزغىلعد-أةوزغ مدع: حارلاو همس دحلاةوزغالا اهتم برقي وأ ادب

 ىدسالا ن امس لأ نينامس لدول قال ههه ملوأو "هل. هلا فاردي ىل ىلا !إ

 بهذاموهو ىا نام .وبأ عدان نم لوانا ىك-ناده.باو هلا هنالضالا ىف 3

 ىاتاوضرلا ع , عيان نملو ا نانساباتأر شالارثك الا لاف ثمح باعيتسالا فلا

 4 ٠ نمريك ١ناكو هنءهللاىذر ندهن ةئاكءوخ : وح ًاوهاذه نانسوب أو نانسهْماال

 ى راصد ىفتام هنعهللا ىذر نان سان أن أب لصالا ف ةهضوك و ناس لي رمطعل ةساكع

 كعءيابا ل وهيلع للا ىلصىنلل لاق نا .هعيانانلو مدقق: ىام قع ن هدو ةلثز درق

 هيلعدف 2و *(ىط دذو) و

 مههفوئطدفو لبو ا

 ديز مهد .دسو دو سالا نب ةصدسق نامءنآب لوقلا ةت#مدءىلاو فاوطلان م ه:ءىللاعتهلل هنا ىذر ناس عائم -ءاىلاراثأ

 سارفأ ة سهلا ذهل لمة لانا

 + -هوقمظعأ دب زناكو هلتناك
 :اهح ومما اواقاخوادوح

 سس رفلا يكص رب ناكو ارعدو

 ىءال_بر طختف ئظعلا لد وطلا “ لو هراعهنا لص ىبثلا ىلا برقي لهن أل جال تدبلاءفوطي نأ هنع هللا ىذر عنتماو ىلا ْ
 الاقنراجا بكر از هن '"كضرالا

 وهو مس و هيملع هلأ للصم ١

 نمكب قأىذلاهقد#لا هذردبال
 ناعالالكءاق لل يبو كل مسو كح
 1 تن نملاقف هدب ىل-عض مق م

 لهلهمنبل للا ديزانا لاذ
 د.علي اوهقناالاهل الن اه _مأ

 ديزتنالو هللا.ةفهلوسرو هللا

 ند ىلع مال_سالا ض ”رعو ريالا

 مهمالسا نسحو اراب اف فسم

 ق-ىف مل_بو هءلع هنا ىلصلاقو

 نه ل>رىل رك دام لال اديز 2

 هل نأرالا ىنءاي غل ضي فرعلا
 هناق ل .لئادب ايزالا هيف لءةامنود

 ةع همقام لك هبق لمقام غاب

 مسوتمدحاولك زاجاو ريخلا ديز
 ثا لمملاديز ىطعاو قاو أخ
 نيله مطقأو اًساود وهسق ةوأرع هع

 .الو اءاك كلذيمل, نكون »را نم

 هلا ىلصهنال ومر دنع ندحب 00

 لاه هم هو ىلا اه و21 وهلع

 ىتلاهعاصاقدر طااءانت ١ ىقئاعم هوحلامى اه .داا ىج ندير وحنا م وه لعةللا ىلصةللا لوس ُت لح ع

 همق و لسررهئاحا ربهح وم ةسسسهيلعةحانااد »وسال !نيةصسقماق ١تامااو ىلا ىنعيمدام مأكل ةدديزا هللا طْفاىفو

 قرتساو تقرتحا فراس: اأن 6 هرضأ "نلارلا هنأ عا تارا هضرأت نيا همف هعا3 أ ىذلا لس وهءلعمللا ىله هلال وسر ناك



 ثبد لس ءو ةماع هلا لص بنل !ثوهد:عءنرعلات دترااملهناوهنءهللا قذر رع ةنالتسىلا قد رمطادي زنا ل فو باكيا

 ركحب ,وبأ "ىلإ |رمالابماهدقف « رصأ اتعب هللا "نيش امأ نيذببل !نيذهب ركبياىلا باكو مالسالا

 ه (همعدللا ىضر قالا تسب ىدعدنو)« اوم قيدصلاهمساص و 8  هد> وراغلا هلال اور ىتغ

 0 تت ا ؛ هنعهللا ىذر ماع نب ىدع لاق
 ٍ املا وأهلا رديت قيس ب رضا لات ىتسنن فام ولاه كفل نغم وق ىفاميرشأ 0

 دبع عيأب نموا لمقو ن انسه. ءاع كل هدام ىلع كاسي انلسو هيلع هللا ىلصدلنولو.ةيسانلا ةداغوهاك ئاضغلا نم نزلا

 هنعهتا ىذر عوكالا ني ةاسنارك ذولاق عوك الاب ةملس ل .قوامهنءهللا ىذررعنبهلل ||| فد ءاداحلا ف برسعلا تاداس

 ةينانلاىفرسو هيلعدقا لص رمأبسانلاوخآو سانا طسوو سان القا تارمشالث عي هيلعهللا لضهقتالو درب 000

 كلدواضداو لبو هلع هلأ ىلصهللا ل اوسوهلل وع .فتددايدة هل هامل اوقد_هةئلاثااو ئردلأ خم لدرام هنه 1 ٍلسو

 هتءاصشب هلعل دعب دكا قدنادارا سو هيلعهنتا ىلص هنالىا هل ذذكالذف هلذ وكمل هللالودرلاة ةهارذ 3 ثا ناك

 درق ىدةو زغف نعد ىضرهعق ةواململدبىا تابئااىفهبرهشو مالسالانه_تانعوأأا هوم ني لسودب هيلع هلق ىلص

 دارج رخ أت ىلءءاني كلذ ل هو هملع هلا ىلضهمق س هرفتوأ اذهام ىلءاهنمدقت ىلءءام ىل الام .عارت اك الغا تلت 3

 رااعش اواتال ىلاهتدلوق وزن بس ىفلدقدقو ىا نيت ىهامهنعمللا ىرر عنب هللادبع | الانا ىلرا نم ىفلزسع !كلاأ ال
 نوديرب نيكرمشملا ن هما ماسبب ع هلم ةمسب ل1 ان تنم :|١ نءاودصانناسملاناذي الاهللا اذاف ماس ير قاوسحفانامساللذ

 اوذصتالاى ا هن" الا ىلاهتهنتا لزنأ فم ياصص !اندص ا ال وهذ صن نولسملا اسقف ةرمعلا

 ل قدر س رخ ىلءهةعهللا ىذر أسس نيدجع ناكو لاق مباح ك دطن :ًارادعلاءالو وه

 صم - نر رك م.ماعال رزيس#-لمقو نيع هرآشب رق 5تءءرق لسو هءلعهلفا ىلص هللا

 ةدده َّكط ودة دج شح تدعم

 تاذىناتأهنامىفذ“ اقدالدملا
 ىناضت دك امىدءابلاقف موب
 قلو هيلعهتا لص اكو ءاجامفدلأ سو هيلع هلا لصد شيرق هةممد ىذا اوهوىا ناالاهعتساف دم كم-ْثْعاَذا

 مدع و هيلعهللا ضدنا ل ]ويسر هركشعتا اود ةوطدا ع افلسر اهَماَف و رذاغ لد راددهقد تادف ٌتايا ارلا تمأر د-ةىلاذ

دست مهدخأف" هلةءقاةرغ ءمونما اوددع و 1 اادسأ مهما اوينصي نأ ءاجرالما 62 شومح نول دها ولام اهنع
 ىذ ذر ةإ سم نب 

 رحاف لج رهنا مو هيلعهتتاىلصىبنلا ل وقهمف قدصو تافأ هنافاز ركمالا ةيعهلا اهب رق :ىلاعبا فب رخل َتاَقو

 سحاشبرق غلب راوسف مل _سوهيلغ هللا ىلص شالو ردلامسهباف أو مدقفاكرداغوأ مرا داوو ىلهأت حاف

 || ىذر منزنب | نياسأا نملّدقو ةراخاو لسلاءنيإسملا! ودل جاهم عوج" اه ممباا ماشلابقراسنلا نم ئيدلهأ

 ىلا رق تعي كل ذدنءو الجر رمشعث امسعمةولسملارمسأف مه كر هنذعةللا رضانلاىف متاحا تلو

.وهماع هللا ىلصىنلا هآرالف »و راع نب لسوعش منه اعجب ل_ببوهنلغ هللا ىلصهللا ل وسر نا نم ىنضأ نع تنضصأف
 لس 

معى ١ك :اصص ١ ند نه ناك ىذا نا دهتاب لمس لاذ 7 لمه أ لد مسن هب هياصضال لاق لايسلا ف تسدقالتيبسىا
 نا

هراك اك لباس ًارىو :ىآرنم نكي كتاف نملاتقن ءناك .امزؤلاجرةرمااو )لس ءوهبلع ثا لص هللا لؤسر ىلع
 هلني

 (آ لاةفانن والواترسأ نيذلا ايادكأي انما ثعبافانئاهفس نمناكو همل.ذ لواسنغلي نيح اكلاىلاىب رهشال وسر غلب و

 ثعمف له-هن اولاةف ىلا اوإ_ب.رتىتمواس صريغىف الو هيلعهللا لصهّتبا لوسر 7 قصدت !لوسن انهلعزم

نافع ءوهو مهد منع ناك ندع اوم كل دبش رقد اةعغم نمو لج“ اهلفنو اذا دكصو لو هيلع
 لاجر# مشعل . 

 اوفانتعيبلا هذهبشيرق تاءانلو هئهتناموباص أ لدو لعمق ىلسدق الو سرر سرافأ] ىلا ترو :ةفئاهاطءأو
22.222 ---------ل“ل 00د

 -  يببيري_س 

 راشاو تؤةقواماف ىهىها ذاق متاع ه ةياتاقفائمْودةنمهظىلات هرظنذا لها ىفدع اًعلىلا هللا وف مأشا | ىلع تضدق

 ىلامهلئاوؤ اريخالا وقت الةسخأ ىات اقف كرو غو كندا اردن 4ك :١ ت«ظدو ةلداو وكالدأب تاق ماظا 5-7

 تااقلج ولا اذه افي 2 ااه مزاينة ارم !تناكو اهل ثاقنئددنط تقام او تازن مترك دام ته:_كدقاو ردع



 لاه ىأرالا ذهن ا هاو تلشُك ثنا تن ناكل م نكح ناو ل طفهيلا قداسالفاسأ نكي ناف اهو رس ه. قت نا هلثاو ىزأ
 ىقلطت اول سو هئاعهتلا صدقا ل ور ماق' متاح ىدعتاقفلجرلا نمل اةف ماع كاس دفة دملا تم ىت-- تجرفن
 تاقناهحا ف هماكاليوط 57 2 اهافةوفهتنةوتسافةفيعضةرك ةأ يما هسقاذاهمل اىل دال هنا هلاوذ هشدرملا

 هلال وسر ىطم م ءالءاذ هام 2 ْ
 لُخداذا حلو هيلع هللا ىلص

 مدأ نمهد ةداس ولو انته

 لاقو ىلااهم3بةذىملاه رود

 تأالب تاق هده ىلغس ا

 تسلفخ تنألب لاف اهماع ساد.

 هللا لص هللا ل وسر سلوا يلع
 - هللاو تاَةؤ ص رالا ل_وهيلع ش

 هائعمام لاف مثل م سم أب اذ غنام

 7 وةاانميّسساأ متاح نب ىدعأب

 ناكمد_ةناوكثال سب دمهلنيذلا

 نكن لأ لاقف ىلإ تاةفايئارصن
 ذخأتى ا عارملاكموقفر.ت
 فارشالان أوهام ةهذغلا عدد

 عبرة بلهاطا ىف مذ أ نم
 مكلذثافلاه ىلبتلق ةمنغلا
 لخ!كلق كاد كلل 4 نك
 لع لس ره ىتهنا تفرعوهلئاو

 امناىدغاي لعل لاق مث لوام
 نبدا اذه فل وخد! نمله
 نكسو. هظاوذ متجاح نم ىرئام

 دسولالى-مويف ضمة نألاملا |
 نمكهنعاا كلعأو هدأ نم

 ةرثكن م ىرئامة ف لوخدلا
 هللاوذ مهدد-ءارلق و مهد ع

 حجرة أرملاب عمستن ا نكس

 نيبوا م ةي رق عنو ةيسداقتا | نم
 ىل-ء نيتا>دص وم ةفوكلا

 هللاعباو مه نيغق ناطا ساو كلما نا ىرتكن أه مف لوخدلا نم لهن عامنا كالدل وفاذتال ةيعكسل!ىاتدبا ارو رت ىت-اهرمعب

 اهريعز ىلع ةيسداقلا نم حرخت ةأرملا ثز اردقو ىدعلاه مهيلع تق د3 لبان ضرا نم ضدنا روصقلانعمسست نا نكس وا
 ه(ىدارملاةو رعذتو)# معا ىلاعت و هناصس لاو ذش أي نم دج ونال -لاملا ضمقما ةئاعلانب وكيل هللا عاوتيبلا ع ىخ

' 9 

 وق سلما 070707ب7جمججبجبببوأ
 بك ارلا حال_سهعم امالث مقفل نمدوهدو عجرينأ ىلع طصاايئىآرلا لها راشاو
 صخب زركمهعمواستان' ىاور_-عنبلءماوشم يك سوةلاو برسقلا ىف تفو.لا|
 ىف عجرب نأ ىلء حلا ديلا لوميلعهللا لصدتلالوسرىلاىزعلا دعب بطي وو
 ورع لمهسءانأف لباه نمدوهنةناو ىاةوذءل د هنأب برعا !ثدكتن الثا اًذ_ههناع
 لجرلا اذهاو عب ثيح للا موقلادار أ لاكالبةمملشو هملعهقتا صوتنا لوسدنارالف |

 ىلد“ دينك هدئركو ىلعا.ة- لس و هيلعدللا لص هللا ل اوسرىل !لءهس يبه ١الق امناناىا

 نأ كلذ هلم نمو ١ امد ١ رت ٌملاط أف ملكتت و سول - هل اون رواسملاو مل_سوةملغهللا !ش

 هللاو لمهسهلل -ةفههفوط:ةتدبلا نيب وانما وادق هلله لو هءاع هللا لص لا

 ماعلا نمل ذنكلو هاركألاو ةدشلا,ىا مضلا,ةطغطان ذأ نا انيبرءل!ثددتال |
 باكلاالاى لو قآبامرن [ىلا لالا كرت ىلع لصلا ىلءام متن سهالا مال امث لبراقلا |
 هل يقذ هةءهقلا ىذر ركباأ أت همءهللا ىذر باطانا نب رعسشو كلذ د:ءو كاذب

 لافت ىل اف نيلسملان امو ألا ىلإ لاق ل_وهيلعةللا ىلص لنا لوسرب وعسل اركرانا ا
 ديدشتو نوناارمدكو لادلا عَقِب ةنالا دهن م العف لاف ىلب لاه نيكرمثملا اوداوا
 هررغ مزلارعابهئءهللا ىذر ركب وأهلا ةفانغيدفةم ومذملاةلدلاو ةصيقتلا»اءلا

 ىضعت ساو لد وهءاعهللا ىل ههلفال وسرةنأل> .رلااهياهللاق هنأ ءاو رف و هناكرا

 هةءهتاىذر رعلاه هال وسر هنأد مش لاف ثوة هز رغب كل سةساهرصانوهو ةءد
 هلاةثل_بوهلعهقلا لصدقلا لودر هتعهللاىذرر علا مثهللا ل وسر هنأ د مذاانأو
 .ىهافلاخأ نادلوسرو هللا دمعان أ لبو هملعهللا لد ىلا هللا ةذركييبإللاه امل م
 د در لع وا.وظءارمااهرك ذى الا طورشااكلذ نم «ئءهللاىدررغئلو ىعض: وأ

 هللاىذ زحار_طلا نب ةدسع وأهل لاقى ح مالكلاال_.وهيلع هللا ىلصص هللا وسر ىلع

 نم هللا ذوهث لوةء ام لوشيل سو هملع هللا ىل مهل الو سر باطشلا نباأر عمستالا هذع
 هللا ىل صهقالوسزاهل لاف ىتد- ميجرلا ناطمشلا نم هلناءْدوعَ لذ ميجرلا ناط ثلا |

 قّدصتأو موصأ تازاملوقب هنءهللا ىنررعناكنذ ىفأو تنضدىفارعابلسوهءلع
 ازه اري اذ» نوكتك,نأت وجر زم- ه.تماكن ىذا ىالك ة فاق مءاو ىلهأو |||
 ملالؤلا لو هما قل ىلص هللا ل .رلرك ذام لات هنأى انها سكع عاتمالا ف ىذلاو |

 دعدىأ ههح وهل مركب لاط ىلا نب ىلع لبو هيلع هللا ىلصهلنا ل اوسراعد متايان' يكبىلال

 نب ناثءوا ىلءعل_عنتاالا تكرال ل.مسمل لاةؤبتكر نأ ةلوش نب سوأ ىها ناك ن ا



 تياصاةعقو مالسالا لبق نأ دمه نيو ودا لعدم وق نوب اكو كو اكو:د:ك كلولااهراقمتو رة ور لَ وهنلع هلبأ ىلصهللال ]وس .ر ىلع ذك و

 مد ,رلام 5 0ك ءوق باصأ ام كءاس لهل و هءاعهللا ىلصهللا ل وسرهللاقنمدرل اهللاَس م وفاوداوأامدا ره نمنادمهامف

 امأ 0 .و هيلع هللا قاوم لوسر 1لاقف وسد الومدرلام و وقباصأاملثم 51 هموقسصياذنمهللال وسرالاف

 مال_٠سال ا!فكموقدرب كلذ نا

 دام ىلءءلوعمساو ريالا
 تناك 00 اولا 5 هفرع اال

 نهسأ نمل حر نم وهاهلعت واه ولعت هئمو تلضا | ىلا نب ةسمأ اهمشكن نه لواو .اهاوقت

 هللا مسبال بتكيالهللا ون دواسملا لاه ناد_هبابتكا امناوىا ىدوعسملا هركذريخىف
 كءءان نو. تكي ةماهاولا لهأناك هللا هجر ىبعشلا نعو نولسملا يضف مب -رلا نورلا
 ىقحبتكع برأ كلذ بتك هنأمدقتو مهللا كمءانبتك املزا ينل ب ةكف هلا
 نجرلاوعداوأهلتاوءدا تازنمث هللا مس. بةكسصفاها سواها ارجمهللا مس تازن

 نب دءهدس نيدلاح هعم عبو

 ىلع م-متء هللا ىذر صاملا

 ىت-هدالد ىف «همناكف ةقدصلا

 لو هملع هللا ىلص هللا لور ىو

 ىازلامضب «(دي زئدفو)«
 ىناا ىلع اودفوةدح وما عقو ٠

 نبدرمب مهيفو لو ةياعدتلا ىلص
 سراقناكو ىد. لا بركب دعم

 ارعاشةعاصئااارومثمبزعلا ٠
 ىدارملا سيق همن ياللافتا دمحم

 نااتاركذ دقو كموقدسشنا :

 دةردههوللاقد * ف سد رق نمالجر

 قاطنأف ىئهنالوق وش .زاخخاحرخ 1

 اسوثناك تاف هلعلهثىج د ا

 ادا ك:ءوذالهباف ل وام

 كالؤريغناك ناز هانعملا هامش

 ايدك ف ىا مي كلا نس ل اهلا مس ناو ناملس نمهنا تازن رم -جرلا هللا مسي بتكن

 اهاوا تاز" لسدلا نال ثان" الاءد_ه: نءةحافلا لوزن رأت ىلعلديقام-لا اددو

 ا ضاما ذه بتك ارلسو هرلع هتفا ىل لاق لمأتلفاهلوُزن تو ىففالكلا مدقتو

 لهنتالوسركنأ تد_مشول ور عنبل.م«لاقذ ورعنبلمهسهنتا لودود## هملع
 كنأ لءاول اظذاقوىا كامساو كءانبتك !نك-اوتيءاا نع كدصاملو كيتاقأ
 ل وسو لا غذا دمع ني دمت ١ مساوك مسا ن ءبغرتفأ كدعت اوُكَمْءااخام هللا لودر

 مرك للعلا ةفهللال اوسر خا ظذاىفو هحماههبودنلا مرك < ىهأ لبو هم هءلع هللا لصدتلا

 هسيرالاةف ادبا كوخ الهللاو ظذلىفو كوعاال ظل فو ءاحمأ ىذلاران اام هه-ودتلا

 مابا حسك ١لاقو د ريشا هد . )سو هبل عدلا ىل_صدللا ل وسرد هانا ءارأف
 نيد_هءانأو نوع نكن اوهللالوسر هلت اوان لافو ورعنب ل. مست دبع دمه يلع
 هلال ض4لاقذمتتالوسر دال بتكي نأ كأي و" اكد . "لعله ظفاىفو هلا دمع

 ىلص ه. ءةراشاوهور ووك دهاعتم تناواهطعتا واش نان تك ١ ل-.وهيلع سدق ءئل 5 | كالذ هسمل 09 ؛اعنع
 نه صروح 6 ىودهرهيواهمو 2001 مل و 0 لو هيلع هللا ىبص هنا لوسو ىلع 3 ةامماف امهنعىلاعت ها نضر ةيواهمو ىلعنيب تلاكز يو هتلمتتا مدق ورع بكرفايأد هقسو

 مونةفامما درس ىف لادم ناكو ل نقار انا ١١ لرتىلءةلاسملا امه تعقو
 هه -وهللا م 5 ىلع سدح نماسذأ انو رشع وةسخافلأن راسا دو مارد و

 افلا نس , ٌرمْسَعوهنا هام "هل نمي واعم شدص نمأُةأ !توعير اوةءخوافلاَن نيعست 2 هلو- نم

 هللام رك بلاطيلا نب ىلع نيزم ٌوملاريسم أه ءلعطلاصام اذه حلصلا ف بتاكلا بنك الو 0

 ىذلا امهنعتناىضر صاعل انو هرعلاةذامهنءهتنا ىذر نآ.ةسىلأ نبدي واعمو هه وأ

 ن بتكل الورم الوش وامل | مب . |مسساو ههما بتك | نيمكملا دوه

 تر رق تاانأ لدحرلا س 3 هيف هملتاف امني_:موملاريم ا هنأ لع !تاكولن يمول اريما اي.اع

 اسقذالذ غل: ءانأف مسأفهم وقع .

 3 سقففور علا ةفار ا

 ْ اهنم اناسأ
 هاقسىدنمىرداعاذنذ

 ىدا اراد هسفند رر

 لقد ربو هنامحديرأ

 ىدا سه نم كل. ن م 2 اريذع

 كاما |١ هادم إم ءوهملعهللا لصدي وم لبق لسا لل ءةوةمصت هلرسلف سرق لس لسو هلع هلت لصد ومدعبو ىأ

 ْز لسو هيلع هنن ىلا و ريفع ند رول مهذب ةاةدا :ك ىلا ثومسفب نذلا 27 ه(ةدنك دقو)ه الاب فاعف
 اهب بوناكو سقي ثعئالا مهيفن ومس لق ةرةدنك نمن وناس او هم و هنلطاقا قصديلعدد رت اك دج أح و ممتد ةدج ش



 دقةربلا بجاوسا واول كش .هروعش اور لبو هملعهللا لص يلع لود اوذارا|كق مهر غصآ وهوه موكىف اعاطم
 تسال .وهملع للا ىلص هللا ل وسر لا ةذنعلل تدب .ًااولاف مس و هيلع هللا ىلصوءهقنال و رىلعا ولخذالف 2 زطانام وفض

 4 معاقل انأاباولاةذ مساع او انا لاق كءءاكمسالاولاق هللا عني دجتانأ أ اكلم
 يس

 هللمةف نيم .وملاريما خا وبااط ىنا نب "ىلع بدك ١نكملو .هلتاكأ مث ني:مؤملاريما هنأ

 : مرك ىلع عمها كلادوعتالا تونا كنافني_فموملا ةراما مم ا نيدمؤملازمسأأ

 ىفدل لسوهبب .اءهللا لص ىبثلا لوقرك ذت اها لافواهوسمب ءرمأو كلذ ه_ يو هّللا

 هءلع هللا ىصهننا لو ءربتاكل ىفاهللاو لئمالئمريك هللا لاق مث نمو مدقتام ةد ةديدللا

 أ مساوك مسا بنك كاذب ل دم فالودقلا لوسرب تسلاولاة ذا ةيديد1ل مورا

 00 رافكلانومشت هللا ناك «هنعهتلاىذ رصا.لانب و رع لاقف هللا دمعنب د

 كشأالا هشت له نءاسمالارو دع تنك مو :رهامااىاةغباَملا نياانههسوهلفا مرك ىلع
 ىلاههجو هللا مرك ىلع لا_.ةفاديا ساكت #:دب و ب عم الو رع لا_ةفنب تءقوىلا

 ةدامءنءدعسو ريض> نيدسسأ نارك ذو كهايش نمو كَ هىما# ”موطي نأ هلل اوحرال

 الاو هللا لو. ود _هعالا تكي ناءاعتمو :هجوهللا مكى لء د اذخأ امنع هنا ىضر
 هذه طمأن ولو وعي اداه تارصألا تينا راو ل نواسملا تصو ىو دامس فيسااق

 1 اوتكسانأ موي اهدا ئءوبو مهضق ل ىوهيلع هللا ىلصدننالوسرل»ذس 53 هدف ةذدلا

 ند:سلبقو نياسرسشء سافلان ءبرلا عضو ىلع لا ناكوثي دسك هدرا لاق

 ىا ضان ءمضعي فك و سان !اهفنمأتك [1ا همعكو ىأ ني #س عد رالمقو

 فكلا طارع_ساىلءةدابز لاهو ةملابمو ةءداو ذو تابعو هلا شمت لا 0

 ريغ د نيد ىلع وفن © شد رق نم لو هيلع هللا لصا نجعل نم هنأ ىلءبرخلا

 تبلد رادعةكم ىلا ل اًدرفو هّلادجير ىل.مسلا لاه ىلا وأ ناكاركذ هما اهو ا ظ

 بام رح ميظعت نما ذهناكف تد,اا,فاوطا او مارب اراب اد ملارةال ما اف هلريخ ةدانز زو
 هدرنإىاوأ ناك 17 ذادتىم ىاد_<تعمناك نماشي غقاوم و ةمالك اذ_ههللا ||

 مهءاسن ماوّدربالنأ طرشز وع ةيعفاشل ارشاعمانتالوققفاون فاشل! !ذهو هيلا
 طرمشا ادسف 'طرش ناف مونمانبتأت ةلسمرط رشزوجالم-هلوق فااخلوالاو 1د: سه
 بحا نمهنأ اوطرشو ف أمسك خس مالو مالا هيلع مقواماذهلاةينأ الا دقعلاوأ
 مهد-هعو سد درقدةعىفلخ دين !بحا نمو هبل خده دهع :ودهش دشعف ل_خدينأ

 ةوادعىدمتال اهيفام ىلع , وطتمارودصى ا ةفوةكم ةيمءمكش وانشس ناو همق ل خد

 لالغأ الو لالساال هنأو حصلا, اف ول ىلع لنم عابلعاو لغلا قاما ار ودضل.ةو

 ناك اذا هنأوةكملخدتالف اذه ءاع عجرتكنأو ل.بسلاع ةنامخالو ةقرسالى'
 حالس كءممان' هن الث ىا "هنا اهب تق اف كءادك ب اهل سا رقاهتمحج رخ لباه ماع

 :اياذ ط1ترواح

 اوناكو وهاذا اعيش كلان ًامخافا

 هنلعمقا فصل !لووسرلار وم
 نممف هرطقةدارح نيع لس و

 هيلعهللا ىل_ءهللال انما

 كلذ ل مفي امنا هلا ناهس لو

 ةناهكسلاو نداكسلا ناو نغاكلاب |
 فك اولاقفرالا ىف نهكستااو

 نم افك ذخأنهننال وسر ١ لعن

 ىفأ داهمت اذ_حلاقو ءامدصس

 هدنىف ىدألا . : شالوسر

 لاه هللا لوسركن اد مدناولاَعف
 نا مل وهءاعهللا ىصهللا ل وسر

 اك ىلع لزنأو قلاب يثمد هنا

 هءديزي نسم لطابلا هسيتأبال
 هيف انءوعأ اولاقذ هفاص نمال و

 ١ لو «لعمشا ىلصهلنا لوسر الف ا

 برو غل, ىت- اف_دتافادااو

 ىلصهللال ود تكس مش فراشملا

 ثوب نكس روسو هيلع هقلا
 ىرحت هعومذوأى أب هدم كرمال

 ىكس كلارئانا ١ ولاقف ه.هل- ىلع

 قيس لاك كالسرا نم ةفانشنمأ
 طارص ىلع ىنثسعب ىنكب أهنم
 ناف مسا ادد ل شمل مة

 انت و ال: ممتك اه هنعتعز

 كاان .وا ىذلاب ما

 اولا "ولست م هول لاق ما

 دذعفر ,رسا اذ لارا 7

 مهندس لعلو ا سلا
 ركب ىلع ون نري يذ "”هلوسا- منالاةيةئاعع هلى هلع اوان نحل وهيلعهتلا لص ىلا ىلءناكو اعزشزت

 : تيا كدي هيادص ا هاو هيامث نسحأ سبأ دفو هيلع مدقا ذال سو هيلعهلا ىلهناكو اهلثمامبنعهقلا ىذررعو

 تس نماجنامدقت ايل بالكمأ هند نونعي ورارملا هلك ] نب تنأومارماةلك ونين ل سو هماعهقنا لص هل سبقني 4

0 
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 هنا ص لاكرك امن عشالا 4لاغاناطواه اعز ف رارمل اهل لاقي ارصشم اك الكاذب بغاو زم نت شرا ءاوهرارأ الك آو
 لائةفءاي الاىلاب سلا كرتنوتاه.الاىلا ب سنتالىا ان أ نم دوام أ اوفقنال ناك رضنااو ينال ملنو ةم ةملع
 ةداكرشعمان سدة ننش ثعمالا

 داعم مل و هماعهللا ىلص ىنلا

 قيددلا ةفالش يف مالبالاىلا

 ءىحورص دو هناقهنعهللا ىذز

 دارأني>قيدصلا لاسقف اريسأ هب
 ينحر وكن ورك ئىقيقسا هلق
 هو رف مأ هتخاهحو زف نأ

 قوس >دذ مال_ءالا ىلاداعو

 هقيسم طرتخاود وُدَس .د-!انلبالا

 حاصفهمقر ءالاالجى :رمال لءفس

 ع رئاطثدوال رك سانلا

 َت درفك امهنلا ولاه و هقس ح رط

 ىضد ركاب ىنءيل جرلاناالإ
 اكولو هنا ىو ز هنعهللا
 هذ هريغ ةماو ىلتناك اندالبس /

 او رهغا 8 .دملال هاالاق م

 ليالا ناعصا ىطعأو اولكو
 سو هملعهلنا لص لافو اناا
 ىللاةفداو نمل له تعشالا]

 تددولث ملا ىنيرخم دن ءداو مال

 ةنبجت مسمن لاف ةهيدس هب ىلثأ
 ةرك و نيعلاو رقاوسملا و "لكم

 ل اومريلا ثا ادهشدقو داوقلا

 نورسو ةيسيداقاامث ماشا

 د_مشو ةفوكلان ّكسو فارعلا

 تامو هنعدنل اىذرىلع عمن يفص

 هماع ىلصو هليل نيعيرأت كلددعي

 امنع هّلا ىضر ىلءي نسما

 نعي راونيدنت ةنلستام لمقو

 دعب دتزان :رماذهثعئال اوؤنامعدت :رشالااهلوقي ال_بر عمال هاو ٠

 | مو هيلعهقلا ىلص هنا لاقي و اهريغبا هل خدئال س وقلاوب رقاق ف و- لا بك ارلا

 هللا لص هديهللا قلطأ ىا ىراضأا ىف عقوأم هوهو هي رشلاهدس باكلا بتك ىذااوه
 لوقا !ىاورينعي )موضعي لاق :لةزهعم دعو ةصاخشعاسلا كلف ةراك 7 اب ليو هيلع

 هد بنك هنأىااذهن روك ىف قورونلاقو ةناكلان هأ بنك عمو للا لها و

 ْ بككلا سو هم هءلعهلن ا ىل صهقال ودرذ_:اوىراضلا فىذلاو واظن هنثىداضلا ف

 عم ءوىراطلا قتساءذ ةظفلف ى'ثي دل اد## هماءىذاقام اذ_هرتكف ليك

 هللا هجر كلاما خابلا هملول: أب تكشمل اوةرهاظب كسقو نكميل» وأنا اهطاقسا
 فااذماذهنأب هنامزف سادنالا “اع هلع عاشتمدب تك ل وهيلع هللا ىلصدنأ ىلع

 ولن تنك اموىلاعت هلوقوهو نآرقا ىف الا دهنأب مهملع رهظتما ومه رظانفنآ رقلا

 نادهدو نآ ارةاادور ولبقا-عدمةم ىلا اذ_هنالكامجعب هطخضالو باك ن ه هله نم

 نماكلا ف ردد أ نم 00 رمال د,تررغ رقنوم ..سوهماع هللا ىلصهلشأ تقدَ

 تك ىذلا نالاقب و ىا اممأ هنوكن علا ذ هجرذعالو ىرخأ زعم نوك-:ذهمرغ

 عجو  ماهوالان م هللا هجررحنب ظفاططاة دعو هننع هللا ىضرةلسمنيدج بالا اذه
 هنءهللا ىذر ةاسم ني دج هم طسأو ودب و هللا م 1 ىللعةبتك باكلا اذ هلصأ ناد

 هللاىل هللا لور لافو ىدنءناكلااذةتوكي لاق المهم ناف ىأو ربع نب لم هسا

 اهذخا ةطستلمهشلاب" 1 مثل د وهملعهللا ىدهللا ل اوسرهذخأت ىدنع ليل و هيلع

 درت فيك هللا ناحنسن ,وإبسملا لافلام ءاس نم مويلادر رين طرتسا هناكدنعو ايم

 مثلا رظأ ع رت ”أهننال وسراناولاه ولالدظ رمش م بأ رع وال سمعا نم نيكرشملل

 احرخمب واح رو ةهاهننا لمس مهيأ اهأنأ ددر م مثمانءاجن هوهلنادد هبأفمييلا انمسهدن هدنأ

 ش0 مهئمأن هاجن ملاف و ملسو هيلع هللا ىلص مستفاذ مب ىط درت هنفا ل وسرأب رع لاك ظفل ىو

 | ئئفف هئما:_سلفم عا بهذو معرض رعأن مواحر واح رد هن لد ملا هانددرف

 نابتكيو درع نب لءبسو وهمس و هما ع هللا ىل م هللا ل اوس رايق معدوأ اوه لداثم سا و

 قف سرب نياسملا ىلإ رع نب لسهسنب لدنجوأ اءاحذا ةروك ذا طو رمشلاب ب باكا

 ْ هءلعةقاىلص هلال وسدولءاجث ىلا ثاف ادق هفساصموت هوم هد دوق ف ىشعىا دب دردالا

 ليوسىأرالف هبوسبي وهب نوم حرب ن هرواسملا ل هذ نيإسملارهظأنيبهسفئيتر ولو
 هبب ريضو كلوش د هنةرصم نم انصغذخسأ غذا وههحون درر ضف هما!ماق لدين انأ هئبا

 ٠ اًذهيمتابلاق و هبل خأو اوك وبولسملا هيلع قر تح اديدشأب هر ضل دن لاهو

 ل وا تاكو ىدرالا تلاد. عند رص مذ و دزالا 0 وهءلعهللا ىلص هللا لإ اوشد قع دف و ه(ةةوئشدزا لو ةو)#
 سرع لن تح حرفننهلا لد امق نم اكل ارش لها ن مهمأب نمل نءدهاج نا سعاو هموق نم ه لسأ نمىلع هرعأف مهلضفا

 ال وناك ذا ىقحاهنءاوعجر مم رش نما درناؤإاملا اهرصافس نول !لث اهقاهية سةبزهم ىل 000 ميطامض



 ”نيهزهتسجتءاوعج راما نيالا نأ سرج ل هأ ْن ظل ا كلذ اؤاصوانلف "ناتسو: للا فاكلاوةعملا نيشلابركش ل لاقي لمع
 ىلامهتمنباحر اوقمدش رحل _هاناك دق واديدش الم قمه واةةف موياعت روانسملا انعم 0 وكردأ ذا قدح وهلطف اوس رف

 ملسو هيلع هللا بص هنا ل وسردنع ما امها ةدمفرانخالا نار ظ : ىاتادات دان .و هياء هللا لص هللالوسر

 ىأي لسو هيلعهقلا ىبصلاقذا
 نالسجرلا ماقنركثهتلادالب | نال ءةّتتو تيحوىا كس و ىنب ةيضقل |تلدقأ ىلا ءةرتنأ باع ضاكأ ام لقا[
 لح انداليهقتالوسرابالا هذ | ىضر لدنجوبأ لعسو شي رقىل اهدريل ريو هتيدسلب هر لءؤ تقدملاك اذهكتانأ
 : لهنا لاقفرشك .هللاقر و نورتالأ جدن نعم في نيكرشملا ىف ادرأ نيلسملا ارسشعمايهنوص ىلعأب حدا ا ا

 0 1 : ةلائاخالا ؟شهنكلو رش ا 0 لا ١

 ١ ههدوق لق نعي كن ا - : 1 ١ ا هقاؤ بقا لوبي 0 اوراق لو ةيلءهقتا ىلص هقلالويراهآر ظ

 ل طارتشا نماصؤصنوك-اهي اوداك تح يظع ها كاذ نممهلشد هسننىف لبو هيلعأ]
 ليس ىلعم بياع د#أ !قاط 1

 خسلبلاهسئتلاوأ ةراعتسالا لوسر لاف هيرضدعب مويا لدن ب ىفا درو ىامسهتمالسمءاسنم نيكرسشملا ىلا دزينأ |
 7تيحلاردالا مدع ندبلاك كلذ ىلعمهانيطعأو الص موا نيب واننء اند سة ءدقانا اسرذشواجرف نيةعضتسسملا | مه نيذلا كموقنأ ىيبفملاو || ماس ئلورتا لعابمتلا ناف بسك اورهيسماءلدتح ماا سو مياعدنا مرتك
 انءاجن مدد طرشز وجي هن أ ىلء انعم ألد سااذميو مهبدددغلالنأ هقادهع انوطعاو

 هنري ثعهتلاط هو نونن وى صريغأرك ؛ذارسناك اذا الاميبلا هدرتالو ميلا بأسم غبنم

 ىلإ .لاقذ دعب باك ١ص فن مان لدم لاو مدس و هيلع هللا ىلا م ىننلا نأرخ رس 1 ظفلىف و

 ىله ربا فلبيو هيلعمقلا ىلصونلا لاق .دوفدقعلامثىا كن وى م ءسضقلا تاسع

 ءانرحادق نطد وو زركم لاس ةؤللع ابان املاك ل فاق ىل لاق كل كلذ ريهانا املاقف

 لدو- ىلا ىحننا هللا هجحر ىتمها ارح نبل وقعا اذه مدقنام و ازد و ىا هيدعتالكل

 تا ًارامز زركملبطب و>لاقكاذد_:ءؤ ىراخأا او روهعمتن دهل ادقع لدبق تاك

 نوري نيلسملا اويراحو اونمؤد
 لانالح رلا ساف ثدنا ارض

 امهنءهللا ىذر نانةعوركي ىلا

 هللا لوسرنا كك وامهلالاةذ
 امل نامل مل_ببو هيلع هللا ىل_ص :

 ام وقف مه وعمري خىااكموق

 ةرينا هلاوعدي نأ ذالأ ساقه. ١
 مهلا لاقف كاذمالأذاكموق وق نع انصندجتن مدحت الا لوة أى ااماد## بادن همهعمل خد نمابس هس طقاموذ
 لوس .ردنع نماحرخ ٍح منع ع ةراآل نب رع ب بنوكلد ذو كلذىرأان اور زركملاعف 0 ةرنعاوأج دب ىدخم ويلا اذه دع ١ دبا
 دقامهموق اددحيوقامهموق ىلإ | مث دسحا مداد او نوكرعشملا مهاسنافلدجاب يسم ل دن يال لوب «نعهقنا ىضر نيءجا ار مس .وهيلعهللا لصدتنلا 72 || رعداصو هغفديهيم + لديسهوبأوىا كدب أس نجح ىلا ىشمو هنءمللاىنذر باطن
 ىتااةعاشلاو مونلا ىف اوسمأ هللاد:عرفاكلا مدن اةئاور فو ىا هن ا لقب ل ضرعي ف.سل ا كاغمو ىا بكمذك
 هيلعدفو نا ذدعي مل اقتانلسو تناول ههنا الكلاملدنجولا هللاقذ هللا ف مهانلتةاانءانآ اًكرداول هللاوهقتا ىفءانأ لَه 3 ميلعهقلا ىلضدتنا ل اوسراس مفالا لجرلا نال دنجاب ايل وة لغجو اظنافو ىا نمقرسلا اقف ىقديوبلكلا مدك
 هيلعهللا ىلبص وهل !لاقفاولسأف 00 رع لاق م لس وميت ايست وسر ةعاطاق ف !تن 16 7 هللا س مرخدف و ل هو هملعهلذ ١ ىل د ىذيلدنج 3 ,!لاقف هريغلذقؤءلتق نعل نو هما ع هللا ىلا صدلل 1ل دا امن :رعلاقذ

 نمانما نسج يكيابح هلو دحر قل فحت ديفرءياءلعلا دندا | نمضمق فب دح 0 دوو ظ

 لالك نب ترام نكلذو * (هءاص اولالك سنشرالال اوسرةدافو)# م هدلبل لوس ميا حو مكبنمان او فم 3 اه هوجو

 هنا لص ىنلا ىلا اوبنك هلسق ئه و هله _هملا لادملا يف ورب ناكسا.تادمهوتر وسكمءاةلانزفاعمو نامعنل او فاكملا مب
 نبثرا1اىلاهللال وءردج نم مخ رلا نب 5 اهلنا مل اا ل وسو مس ب كبف مهمالساي ليسو هيلع
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 بهذلااع صصص ءانيقو اناثو

 ضر ن مان ةةممكساو سراي عقو لاف دعدأمأ اوهالاهلاالىذلا مكمل اهتلادو ا ىن افدسامأن ادههور فاهم تانمثلا قاؤ لدي

 هسا لن هتامود شموىلا موسو هللا سجن مانغا نمجطءاوتاكزلا دن اوئالسلامةاوداوسروهقلاغسطأو 52 ملص مكناوءادهبكادهدق 9 1 يكل كالا اجار كلاين هعارأ عابف ليدل لتقرأ زن ضاع زعموا
 نافدعبامأةقدصلا نمْينمْوملا
 ىذةعرزىلال_باىئااادع

 هيد نعهنعفي نا ديرب هنوكل كلذ نط لاقي ناالا هيد ضرهد ىتح .هالوإةةزاوج
 | عجرو بستحاو ريصالدنج ابا اهل لاقت لبو هيل هنا ىلص تكن او رفكبا اىلا عجريو
 هنعفكواناكمهال_خدافيطبروسوىاصة- نب زركمراوس ف ةكمىلا لد_دحوبا
 ||| قياستتاد.ءمالساوورعنبل.مسنيهتتاذبعو خاوهو صامل اهم لد دج وناو هوبأ
 نمزاحملا م ردبل نيكرشأ ا عم رخ هناقىااردي دبش هلق ادعنال لدن ىبأ مالسا ىلع

 [لدؤس وبا واهلك دهاشملا وارديهعمد مو ل_سو هما هلا ىل_مهلتال وسو ىلانيكرشملا

 هدهعو )سو هملعهللا ىلص»د_ةعىف ةعازرخ تان دو تملا هدهاشمل وأ هنعهللاىذر

 نو هدقعو دغد هع ل_خدننغاولا ةفةعارخ نم كانه نمو ظفاىفوىا

 امطب وحن أرك ذن ومهدهعو شت رقد - ةعفركي وم تلخدوا:موقنمان ار ونم ىلع

 دهعىناول دفان نورتتياوناكوةواد_هلاءةعانن دب ءالاوثاانادانلمسل لاق
 موقد#ت عما واخددق انتوا. راقاءالؤهم_هريغك الام,هامل بهل لاف هد ةءود#

 قانا ةلحمويلعرصتتنا مهب عنصن بط وح لاق ممم عنصنا فا ىم أ ممسنالاو راثخلا
 بضغ ةعازخاوم سف مودل هاممافركي وم كنءاذ هممت نأ انا ل.هسلاف ركب
 تناكناوض ,رلا ةعس نألهب رب رقتلااده نمو هدد وانس دهعلا ضةامفدن اقالط روم

 ةعسلان ا ىفتقي امها وم ا ف عقو و هءاعشي رقاثءاماا بسلا مناو حلصلا لبق

 هاب عق :وىزذالا ملدال امضسم ناك نام ءهيبهذ ىذلا بالا ١ناو مصل ادهبتناك

 لو هماع هللا ىلص سش نافع هب رقت سيو زعبيل هس وهل و هناع هللا ىلص

 دوا وملصا' نمل ب .وهماءهلنا ىل_صدنتال وسر غ رفامل و همقام كءاع ىنكال و المهس

 فسن ةءرزىاةاور قو نت
 ىلسر ىكصانأ اذان أن زري ىذ

 لببنيذاعم اري مهب مكمصوأف
 ةدامعنب كلامودب رن هللادعو

 ةراره نن كالامور نب ةقعو

 ٌمدنغاماوعجاناو مهباضصاو
 مكامن مةبزطاو ةقددلا نم
 اهوغلب آو ف الذم عج عملا ءاهلئاو

 ل.بنيذاعممهريماناو ىلسر
 اووذتالو اضارالا نلت. الف
 ىلوءوههقلالودرد ا اولد اهنالو
 لحالة قدداا ناك ريقفو مكماغ

 ةاك زىهامنا هنن ل_هالالو د
 نماو نياسملاءارقف ىلءاهب كك : 2

 هللادجر ومكيلعم السا اولمنسلا

 و ردع ندو رفل وسر ةداقو ) *

 ةورذلوسردفو «(ىاددملا

 م وهيلعهللا لص ءشالوسر ىلع

 هل ةو ورث ىد هاو. همال أن ري

 ءاضيس لغن - و هملعهّلثا ىلص

 هللاسةد اراحوة نشف اهالاقي

 برانلا اهل لاب.ّةي اسرفوروفعي

 ىلأن بدءسو ف وع نب نجلا دمعو ناقعو رعور راما ىا نيلسملا نمالاجز هلع

 ماقانركموايطت وحشد رقنمالاجوو ىاةانسم نيدهتو حارملا ندد بعاباو صاقو
 هساقلقف تن رمظذ»ناكو ا رهماسةناكو لوب ىلال ل هداج نمو ه رفق هيدهىلا

 نيكرمشا !كلذدبظمغا بهذ نم لدق و ةّضونمَدَقاحىاَد ربهس أزف لسوهماع هللا ىلص

 ىنمتناوةكم لخدو ةسر دا نمرفناك دقولاف م2ةزاكردي مون لو هملء لقا ىلص هْمْغ
 قى هوطعبن أةكمءاهف_سءأت ىراصتالا ةْمَءْنبورعمرثاىفح رخو له أرادوا
 ١ مس و هيلع هللا ىلصدلت !لؤس رلاشف بامث دع همفأ وعذدوهعفديو رع نيل دهس مه صا

 هودب رثذاو رسم نبل هس مهالاق ظفاففو ىهننا ايئاعف ىدهااىف هانم ءانأالوأ 0 : 1

 ىادل اوضرعتنالذالاو لوما اذهاوكسمأف[ولقنافلبالا نمقئاد_هت ىلع اوضر عاف || ةيدولا لسو همطعقلأ ىلص لب ف
 ط7 سس سطس ةقوأ ريع قا لوسرلا ىطعاو
 اوضرعف ناعمو ماشلا ضرا نماهاوحامو ناعم هلزغم ناكو برعأ نم مهياب ام ىلعمو رالال_ءاعةورف ناكو ة-ضذ نم

 نو ذهن نيد نك غسج را كاملا هل لاف نأ دعب هقنعاو رم موس: كوهوذ ا همالسا مورلا غلباسأف لمس مسءا اهعضو مبملا حف

 *(يكح ن نراطادذ و ككلءنضن كهكلو هب رمى سعن ال1 كناف د_#ث نب دقرافا ال لاف ككل م ىلا كدت
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 : . منك ممهل لاف ل_هوهيلعهللا لصدياوهةجانيسوةهمهدقو ل يقأ عس رالف مهيلا هنعمتلا ىذو دماول ا نيدلا عز مّدقتدق

 اوثكعل او ني_صصص نبذ زم, ماء أو محد صلاقلظبا دحأ أدين ال وذ درقس ال و عمت نات اولاكة- ءاهاخ !ىفمكلئاف نننوبلغت

 «(ىازملا ديزني ةعافردنو)# "9 لسوهءلعهللالصدتا لوسر فو ىتدرهتئاةسرأالا وموقىلا مهعوجر دعب

 اههلاوع -قودو دراانت در يس ةمدأن عم ةف هيلي رمشعلج هىل اتعب لو هماعهتلا ىلسص

 نمد قي لفاراهاوا-واوةاحاو اورعشلا مه تاق هنواع_في الق سهالان مه سهآ

 هللا منهن روصاهؤارن دما !ىلإ هن رانك :وهأو هر ده د دةودب ,رطاذثأىا كلذك لعفنأ]
 قر واشأ ارقاذ.س ارضاعد ؤرجا مدن مد] بقل ,وةيلعفللا ىلصلخدمم ريك اةللاو

 هئمئاق طا منع هلل ا!ىذرةرامع ما تيك ودوصاخحتو نم امل اهذخأت ةرحش ىلءهرعش

 سو هملع لنا ىل_صهقنال اوسرىديندزحج رلا لوقي ىازكعرب ث. لح 9

 فيللالام<4تامطخم .٠ فب را1ئاو فصا تاوم»ىف « ىهرااداوسة زواجك ملا ٠

 ةئاملا تايقاىدهال لبا اذه نكي لول لاكو أف كل دلو هملع هللا ىل .صهءلءاوضرعف
 ه.طعهللا لصهلنا لوسرل ىدهاو 1 هناةياور فو ةسيدخ !اورضحنيذلاءارقفا ىلع ىدولا مالمو هيلعهللا لصفّرفو

 || هس أرقاما ناكو هسأر قاف سو هملعه ل صدتتالوسر ساج م ةكمءارقف ىلع هللالوسرهل بدكو امالغ مو 5 5 5
 دمت نم ري>زلا نعسرلا هقئامسب | الف مدقناك هلتقاودا راودلجا ورقعف شب رقىلاهةهبىذلاىازدلا ةممأنب شارخ

 هتثعبىلاديز نب ةعائرلهتنالوسر ْ رصقو نوةا<:و نورتي وبث اون اور دق لسو هيلع هللا ىلص هللا لور نانلاىأر ْ

 مين ديو نع ,ةماع هوز لب | عدو امهريغرسم ( اب هتسل اوخرلللا دب دان دبل ةداتقيبأو نامعك مههضعب |
 نذل اوسرىلاو هناىلاههوعدي : م>رامهللالاقفةدحاوةرم نيرمهةمللوانالثنيةلجعأل سو هيلع هللا ىلع هللالوسر |
 ؟ ||| لاقذ ني رصقملاوا ولافنيةادمال ارفغامهللا ظفافو نيقاحما هنا مح رب طفل فو نيقاحلا ْ

 مق !ةنيوينت تام لذ ربدأ مو ]| نير نال او اولا ناقل ضان مسهل اوأ نيةلحملا محرامهللا لاقوانيسقللا هللامحرب
 اولسأواوناجأ موق لع ةعاقر | هلاولاهدقو ةعدا رلا فني رمصقملاو لاق (ةياود فو ) نب ,سصقملاو نيقلحماهنلامسريل اقف

 ١ ميتعمتائشز | ١ وكشي( منال ني ردا نوجنيةلبملا مر تن .رهظ أ ىا ترهاظم هللال أو رانأا

 لعدسفو «(نادمسهدقو) | ١ رخأممأمولاس نم 0 را ديال وذوطينا اوج رياكا ظ
 طن كلام مف ثادم_هنم 1 0 ل ا رس اه م يسلك 4 | عج سو هياء هتنا لص هلال وسر [ >ر 00 00 0 9 0 اموناوطنعي 0 0 ش

 تامطّتم هنو كرما نب ٍ ايداع عمل 0 :وهو ىااهنعوت [ىني ةلسم يع مس و هيلع هعسرم لو هيلع هللا لصدتلا | هقلىلدسلا ومقال يديم يحل تارجشالثاللذ لاك جلي زارع ميلا ... لوس راوتلف ادب ازد ناي | بال انما ةسج لابو هيلع ىنشملا «ةيايساؤرإ حن
 ةططخغ با احلام <تارخلا ْ َن واسم تال[ رسانلان م قلاماهاركسحدم ا اوهو انام هليآل وسرا

 ةحندملا طاشباب ةاانيرعاوا ْ سانا ىلا ني رتال ةاسم ااءامعلاه طفاىو اواع هن لف اوقات واوركي نأ مهتما

 | مهتاف مهلتالهتنالوسرايتلاقف ىهج و نورظني و ىالكن وعمي مهو كلذ ىلا سانا

 لوسر ىلءدفو ىازلاوةعتملاءايلناب ٍ

 تنأف لو هيلعهتلاىل_صهقلا |

 هموق ىلا انك لو هيلعهللا ىلص

 هلوسروهللا ب رح ىف مهم ليقأ

 تمه«نولاةل همن دعىلاةسسن |

 اسمةسدح ثاك اع. نال كلذ ١١

 ىلع هيلعاو دؤوو مارا باب رأ رود ا ا 4 ||| عقرشيمهعوجرو مصارع ةقشملا نمل: ىعتلخدأاريظءرهأ مهلشددق

 ةسحرالاو ةيرهملال>اورلا

 اهاللاقي "هل سقىلاةمسنةيرهملاو

 هب-سأ ةيسحرالاو نهأا ةرهم |
 طغنب كلام راضصو برأ ىلا

 1 هرعش ندو

 قد_صماثنقهلتالوسرنأب * دد رق بضه نم ناك رلأن رداوص ل قىدفملا تاصقا رلا برب تفاح 1
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2 



 | ا 2 نم هن ادعاىلءدشأ ل اهلسرق »وف ُ _ةأن نهتاجا /7 دةهمشرعلا ىذ دنع نمىفأل ]ور

 قذراد اع ثعيرش مهلا يللا يدل ثعبرلس وهملع هللا لص ىلا نا مدع وهو نم لسأ نم «ىلع ل- و ةماع هللا ىلص هرصهأ دقو

 ) دو دسم هفيستلاسسا ا مص دههااقلالا 2ع ند - اوعوج را ادا رمأو هزع هللا

 هد ًارعنرمادج اسر مهما !سأ

 ءاجون ا دمه ىلءمال_بأ !لافمت

 ملف لهو هءلعللا ىكلصهنا

 ىلا اهعرشأام نادد_» ىلا ٠

 مهيود هما ىلع اهريصاورصنأا
 مالسال ادان وأم مفو لاديا

 ةاندلا مطل *( ب.عدقو م

 دنوةدنتك نم هلق ىش و قوذ

 سو ه.لع هللا ىلصهللا لودر ىلع

 اوقاسدقو الج درس ةثالث مهتم
 قااو-هلاومأ تافدص مهعم

 هللا ل وسو رمق ميياع هللا ضرف ظ

 مرك اوم جبل وهيلع هللاىلص
 اناهللا لوران اولافو م-هاومم

 انلاومأىف هللاؤو-ك لا ادقس
 هيلعدللا لصولتا لوسر لابقذ

 ىل-ع اهومقاق اهودر مل-سو ْ

 هللا لودراب اوله مكحا ارق

 نعل_-ةفاعالا اء انمدقام

 هللاىذدركبوالامقن انئارقف
 دفوا ماع مدقامهتتا لوسرانهنع
 لاّةفدفولا ادهلئمبرعلا نم

 نا مسوهءاءهلنا ىل هللا لوسد

 نةىلل-> وزءهقاد-- ىدهلا

 هردصح رم ءاريتديهقلادارأ

 نآرقاان عدن :ولأ _داواعسونيدلل ْ

 ىلص هللا ل اوسو دادزان نك لاو

 اودارأو م ويف ةيغرل سو هم هءاعهللا

 هباعهقلا ىلص هلق لوسر ةي ورب مهريختفانءارو نس ىلا عج رئاولاف مكلتبام موا لمقن مهياهأ ىلا ع وهيرلا

 فرسه مع اوةادواو ورضا ١ وماف كلذاو ور دموع جور 57و كو كوكا رمق هم 2 سلو ضن رهالاهلسفت تناكف

 ل ةوامود درع ةعست ةدي د1 ان ماق أن ادعي اة .دملا لا الفاف لسو + هلع هللا ىل_ص

 تلات أممغلا عاركب ان دااوتكمند هذ نو هم هملع هللا ىل_صتاك اف امون ن نب سنع

 بحى مةروس ىلعتا ارت هلعدللا ىضرأ ناطلنا مرمهالافو ىا مث

 8 اصأ ىاان ده هللا لو ]وس رانا ولا ةثةعاح سانا لصح .وسهشاا| هسلع تءاطاغمىلا

 ْ نشدنلو هن ملك أنه راق لبا ىا رول مانا فو عومبا ننقل وهو دسم
 هللا ل اودرابلعفت اله_ةعدشا د رراطخللا نرع لاَ هدولا- نمىدتكداو همد ن

 ىاالاجراعابج!دغودعل ا بقالاذ !اني فرك لش أرهظةيقبوسهفن كنا سا: 1

 مقوعذت مه هداوزأ اءاقب اوم نأىلاسانل اوعدتن ات تارذا ن نكحاو لاق مث

 مكعاطتأا اوطسا لس ءوهيلعمللا ىل_ههللال وءرلاة نكت وع ديا فام هللا نأ 7 2

 ْ ١ و ١رةلافمث مهلاعدوهرثت ل ماعط وأداز“ ند ةمقو هدذ'ءع زاك نملاف مت ع ١ اولعقذ م كءام و

 ءااةر روس ه٠ ىلع

 ذو 5«قبواو عيش ىتحاواك أو مهني ءوأ اوشدوىا هللاءاناماوذخأف كس

 هل” هذوهم وه

 رد "نأ امم مهىتح دهجانذخأ افةوزغف سوه ليما ل لدتا لوسر عمل ينادي

 .عقجافاعطن هلا: :طسق انداوزأ. نمائ هم لو هل عدلا ىلع ىناأ أان سه أف ان رهط ضد

 و دكرانىا ةضدارو موزك_ءاارد ىازنعلا ةضرركناكسف عط هاا ىلع موقلا ب ار

 هللا لوسر ك-صضف رحان وشم انهدش ىحاذاك أنىوارلا لاه ةئامةرسشع ةرمشش# عب 4

 هللاو هللا لور ىف ًاوهتلاالاهل الن ادهش لافو هدجاوت تدب حل سوهيلع هللا ىل ص

 هناك نمل: ل ل وهماعدلل' ىلدلاك وراثأ نءب*عالاامهبنمو وم _هعدللا قاب ال

 ءام نمد ةاناز توكل مودوادا لج رءاخ هيأضوتب اموهوواولا مف! "وضو نمله

 عضو ووىا حدقفاهع غرف أ: بصي ىا فان هنالهفط) املا ءام نم ل-هاقىا

 هققع ديد ؟اهةرشء عيرالا ىااذاك انأضوت:ىوارلا لاك ءاملاءالذ فد ا ار

 هللا لوسرل !ةذروهط نملهاول اتفقنا هه كلذ د_ءهيءاجت اديدش امص هيصت ىا ةَقْفَْء د

 تىلاوءوضولا غرفل بو هيلع هللا قص
 ةقبرشاا ه-:-ارففصو هلو ة:ىلاعتدللا

 هجحر هب ره أ !تحاصراش أءاملاو ماعطلا 2

 نود ازهيفموقل ازوعأ ءاهدح تيوم نمنيلمرما تءحا

 ثم وقتا ار وعاد د طقت دوم ند اواسف مبا ءحءانأ اوداز ازال نيام ىلءتافةس ى ١

 ءامل ارش تقهشت و ىملامامالا لاقو *امودار طءقااكلإذ

 سما

 ىدنعو

 عنرأبم هزاحأت الالب ؛موياالسمأةهوع دوفلسو هملع هللا ىلس هلل كوس ر ىلا اواحم انملع ةيال ا د هل | مك ”أو المول مو

 لاقناةساثك دسأوهو انلاءر لعمان اخ مالغ اولاف د م م مرعي .اه هللا ىلص ىلا م دونؤلا د هي زي ناك اه



 عييرفإ اونأنيذلا طدهرلان مان هلثا ل اوسرابلاق وحل وه.لءهلنا ىل_.صهللال وسرق أى مالغلال_.ةأتواسراف نم ءلا هواسرأ

 نبع اراواكه ناو ىلاصأ ع اكتب ءاىتاجنا هللال اوسرا.ل اذ ك هد احام ولاه ىتجاح ضقاق مه اوس َتْضَقُف

 ىل_سدللال وسر لاةةىلاةىفىامغ اذا لءعنأو اوىج 1و وىل ارفغي دا هش لأس:نأالا ى ىح رخاامهللا و مالسالا ف

 تنضذصسءل اهم اكو كذمع 5 ىفنأب ني ءال ني-عىدعو

 لوس رايثلنجمالسلا هملعلو ريس هالاك ماا ود دوهيلعما لمعي لع تازئآالو

 اكو نول تملا هأثهو هللا

 دقات مع وهى مالكا | سدي يكل ذهول علا ]و مرلاةذ ايده

 قمكماااورب 7 وةمدقأام 1 ولأس و مهدالب ع نعحا ريلابمك وعفدننا ن دوك رشاأ ىذر

 ن.ملاسىلا.هتهللا مادا ومسييلعهللا مكر فظاوا وه درك اموكنماوأر دقو نامالا
 انو د ىلع نر الو ذودعصتذادسسأ موي عيسنأح وئفلامظءأوهنني ر وجأم 1

 ذاو مكس :مىلفسأن مووت ول نم همك و واجذاب ا زحالا مون متيسنأم ك ارخأف مكر وعدأ

 قد ص نواسملالاَهَو انو' ظااهاننو: ظدو ريان بول ل تخل وئاضالا تا

 هلئابلعأ تنالوذ ف تركذامفانركفامهتنا ىئارهتن اوح وغلا م_ظءأو هذ هلو سروهننأ

 هللا لوران« هللا ىذرناطللا نب م :و_هو ىا ةبادعلا رضعي هللاقو ا:مهرهأيو

 لافاك وهفلادالا ولاق اذه ىاعزم نم مكسات اَةفأ ىلإ ,لاقانماذكمل_خدت كنا لئلا
 ن كلذ أ مدقن هناهم'ل أوقأ هين :وقوطتو هن روأت مكناقمالسلا وةالدلاهملعلد ريح

 ىأرامل ثم جولان ءءلعدقلا ىلم»«اجنوكي ناذوجيلاقيثأالا هو نعال نع

 ةمسب دوا ابوهول» و هءل عملنا ىلصدنت ال ]وسر ًاراا ظفاىفو لءأهتاوئاذب مهرب أ

 الفك ةيمهرب لاو ني ربصغمو بل .ورزيةا نم مآ هيا اورد ة تحمل خدي هنأ

 قالابابورلادلو رهن !قد صدقا ىلا تدنن لزنأ هلل لوسرا.لابورنيأهلاولاهاودنص

 بسلا امن وة بدلا تناك ةروك ذملااءؤرلا نا مم دقتاماذه فل اذعالو (لوقأ) بالا

 رك ذو ىولاامب نرتقا ىلوالاناواب ٌؤرل اررك-زاوطةرم-هلاب مارحالا ىلع - مايحخلا

 ىذلا اذ هلا هسأر قلحو ةتضقلا ماع مل دابا هو بلدنا ل سا ويحسب

 اذ_هلاةةباطانانب «رعىلا اوعدالاق حاتفملا :خ او فلام وب ثاك الف مكست دينعو

 نيرمعال ادة اربع ل دو 4١ .اء لذا ىلصفةوو عادولا ة ةحىف زاك الو مكلتاقىذلا

 هيلعمللا ىلبصهنا انو ةرلا قمن لهن هم فو كلا تلق إلا دع وبكم ىقرراطألا

 ريخأسوهيلءهقلا لص نوكيناذوبيلاقي ألا ةذر عز ٍفقينأالو حاتفملاذ خ أور دو

 ةمدخلاى ةرطمم باص و لعا هللاو هكملوشد درع كا ذنمدارملاز وابو رلاد مي كلدي

 ىفا ىقاواص نأ لس و هيلعدللا ىل_-كهللال |وسر ىدانمئدان ال. | ى امهلاعت ل غمأ لبي

 نأديدانم ليو هما عدتنا ىلص سهأن هل 1 مهباصأ هنا نين-ىف كلذ ل #ثم عقو وىا مكسااحر

 عج ذماسلاوو اسر ٌدصوت ملا ن ءان ودصدأ هم ازهاملاكو ةراصعل | ع

 1 هجراو هل ارعا مهلا لس 2و هيلع هللا

 لصدلاق دقو .ا5ىفءانغلهحاو

 ارب هيهقلادارأ نمل سو «ماعهقلا
 هاةىفهاقتو هسفنىف دان ءلعس

 ليسا ةد_بهللادا ارأاذاو
 لفعمل ص هسشعيب هرقف

 ادام م ل دج زل هيرمأام
 هللالوسراوفاو كالدد- هدوهلا

 سوما فب لسوة.لع هللا لص
 ل أوسرم_والاةفمالغلا كلذالا

 لعام لس دو هلع هّلئأ ىل_ههللا

 اولاف مكعم نان ىذلا مالغلا

 الو طقوم دم ان أرام هلال وسرأب
 ولهللاهقزراعهسنم عنقأ اثدح
 رظناماسدلا ١ اوعستقاساننلا تأ

 لاقث اهلا تغالاالو اهون
 ل و هيلع هللا ىل_ص هلل 'ل وسر

 اعمحت وعن ًاوحرالىاهلدجلا

 توعسلوأ , مونم ل_>-رلاَث

 هءلعهللا لص لاق اعيد لج رلا

 همومهودو زاوخآ كن هشتت مح سو

 نا هل العلف ايزدلا هب دوأىف
 الف ةيدوالا كلت ضعاف 31 رد

 كاهاهيأىف ل_جوزع هللاىلامد
 ىلءانءةلسرلا كلذ ساءفاولاف

 اندلا ف هد_هزأو لاحل-ثفأ
 ل وسر ىفوراأا قزراعهعنق و
 رم لاا دل الك هاا ا حاسما ف كاسل | عمجرو لدوهيلعمللا ىل-_هدهللا

 عمقا شر قيدصلا ل .ديددحأ مهن عج ور مالسال اوهللا مهر دفهموقىفماقمالسالا ن َن ءنميا له نم عجرم

 توهرض»- ىلع املا ودا انرناحسص وا اريخ هب همنص و دءاوا نيدايز لا بنك ةد.مأق اموهلاحة غل ى 1 قدح سنع لأس دو 1

 اذافمالسالانني رقم ةبلعأ ىف نم ياماما نمه.هج عل سو همل هللا ىلصهقنا ل اوسر ىلءدف و . ةيلعث ىبدفو)#

7 



 - الصلا مي لال وهيلاانع :رسأف املا ريدا 7 موضه لاقءام راكد 2 ار رو هم ند خ رخدا 9 سوه يلع هللا ىللاصدهللا ل ]وس دو

 لوقب لو هماعهللاىلصهننالوسر نا اذا ل .ةدقو مالسالا.نو ورقم نو ا:موق نما 1ث نم ل_سران ا هنثالوسراناءاقو اسف
 ىلا فرصناٌترهظلا اب ىلصمت م رضيالفهللاعشناو منك انتحل سو هماع 7 هللا لصهللالوسولاةف هل ةرحشال نإ مالا ال

 اعدق انلا َْج رحنا تمد م قلنا

 اناتنمكدالب ف.كسص لانا
 . (قاةهقدحلا لاقف توم
 الغ انءلعىرف هةناءضوامانأ

 مهزحال الل لاه هنوعد دوي واح ش

 سو مونم دس اولك ىطعأف

 نوعد رأة.قوال او ةةفقاوأ

 امهرد

 ٠ (ةعاضق ن ءعذه دعس ب دقو)و

 لاف ه:ءهللا ىوةرنا وعل انع

 هنلا ىل_ص دهن ' لوسر ىلع تمدق:
 ىوقنم رف ىفادقاو سو هيلع

 هننا ىل_ص هللالوسر أطوأ دو

 : اهلعسىا دال_.ل 1 سو هم و هيمأع

 لوم ساو ؛ءوا ارهقةءوطوم

 لخاداُما ناف:صسائلاو[ماع
 0 همقٍبغ ارمالسالا ىف

 8 املا نم يحاك اًءازغف فرسلا ْ

 ىدس لك ملا م وداء رخ ورحم 2

 هلال هبات ىلا انهما

 ىلع ىلصد لب دو هساع هللا ىل_ك

 | عمر هدنإو هتلخانمةفءاضسإ

 ىلهدئ»اناقو م6تالضوؤساثلا

 ِ مل_سوهمانع هللا ىلسص هللا لوسر

 ١ هللالوسر فرصا مث هبعياسو .

 قود لا دملا تمدق دع ارحم الحر تء-اصو اهدو ةكم نم تح رخام او ْ حرا 5-0 وو 4 ىل 0 1 : 1 أ ائملا راظنق لسسو هءاعهللا !_-ه
 نأ ملاسة ذا اعدف نماناَقف

 | زوال كلذن ١ اةنظهللالوسرابانلةف مك ا ىلع سماصال» ل اعف عناق محن :[نواسمأ لاذ يذهدعس نب

 مهم ىلسااة سد دا هلءاة كبد لس و هماعدتلا ىلص لاف و مك.ااحرىلا واصالأ ىدان ْ

 ىدابع نم ميصأ لج و 0 لعادل ]اوءروهللا اولا مكحيب رلافامت وردنا

 بكا اوكلا رفاكو هانز موهوهت لكك ود هللادج رب ا 'رطملاقن :مامأف ةراكو ىنمؤم

 ىرفاكيك او كسلا نمؤموهفاذكواذكءون 8 : (ةباودفو) اك كمن ان رطم لأ ن ندر

 د هللا ىل !اههسن تمس امهر كش نامالا:دارملا نالىام ارسالاورك ناس دنم اذهو

 ناك لعاسفا ١ وهم هلآنادةدعا ناق هريسغل همست ثدح ةمعثلا نارفكر ةهتوااو

 صحا نمناك هناله:ءىمئاهنالوال و نامءالا_ضودو هكقءةح ىلع هقر دكلا

 ءونفانرطملاعوأمتنمو الءافاذكء ون نوكي نأ ىضتقيال بدكرتلا اذهذال او ةملهاخلا

 ىرعشاانانرطمفررالا وناذه اق لولسنباىلن باناكو قدركم .لاذك» وتقوف ىااذك
 فلن مهن طوق هوةسءودلاو عطقتىا راما هم فرتختهنال اير رح د هد رش اىعهوىا

 هن الثلك فرع كلذ ولزانلا ما نم قرشملانمهمقر ع واطو رعقلا عم برغلا

 ةلاعءا ونالاؤ ممضعب لاف امو رشع ةنعن دااها تاق: فورعملا محلا و رع

 فو خب رلا وأر طل ثد_تع كلذ نمنا نودةدعي ب رهلاناك امه ىا اون نو رعنعو

 نب رفاك هيمونم ةقئاط ميصأ ل رات نيذس عبس سانأ نع ءرطقلا هنلا سحول ثيدحللا
 ه.ذعهللاىذرةربرهيلا نعو  ناربدااوهلاةن مك سلا رسكبةّر لا ءونءانرظمتولوقب

 ل :رطمنولود اودد ني 10 اهبمونمةفئاط بصق 10 وةم-هئلانع موقلا ميا

 كلذنءىسهنلاهغلند لهلءاواذكع ءوتانرطملاف هنا هةءهللا ىذر عن ءلقن و اذكءوُم

 نءْنم واااما كل امد ان نوكحوب اذهل ءاهللاءإطعنب اهلل, فراعلا لاق لاق ثء

 نارل-ءاوا هتاريثأتد هو-و عدت ن كل اعئامو !متانارتقاو بك اوك |لعىلا ضرعتلا

 مالع بع ىلع سسا1ةدئافاقك هرهظنن ادد الاكسو مد: .نادوال ءاضق كف هلل

 تءقو ىتلا ةرشلا ك:تراسصو . هدمع ىلع سس نا ةئاص سانا ميدو ب بوب ملا

 هتفالخى ىاهنعهنلا ىذز باطلا نيرع لبو ناوضرلا ةردشا ها لاذ ةعدسلا اهدع

 مدقا.طو ةعد_ءاروهظفوضىاتهطقذ اهيرهاو مهدعو:ة اهدةع نواصي اسانثا

 ىف طمعم ىلا نب ةيقع تاب م :وثلك ماهلات رحاهة دا ا ل سو هءاع هللا ىلص هللا لوسر

 لدوهملعهلا ىل_ههتالوسر رجاعنا ىل_بق تعا وتةكعتأاساتناكو ةذ-ملا كالت

 ةليردا ا ىلا ل_وه..1ءدقلا ىل_سهتلا لودر ةردهد هز ءاسنلا نمر اه نم لق ىو

 ناعيتنالا

 سو هملعهلت ا ىل_هدقلالوسراةهران وائاسأف لاق نواس :أ ماس ابعد 2! ملبو هملعدللا ىلد هللا لوسر لاهو كوبا حامل

 هلا أفاشب طاطا لبسوهيلعهللا ىل_صدهتنا وسر ثعبف ان ”رغصااهيلع انا انك دقو امااسر ىلا انغرمصن امن مالسال ا ىلع



 لاق هيلعفللا كرامهمداخ مم وُوأ ارغض 'لاقف انمداغ هي را وأن :رعصأ هنأ هللا ل روس .رانائلقف م المسال ١ ىلع هعياف[:.ساص مدقق '

 ناكقانيلعلسو هيلعدق !ىلصدتنا لوسرد ىعأ مهل لس و هنل ءهنذ ا ىلص هللا ل وسرءاعدانآ [ركلان رق وانريخهللاو تاكف تامعنلا
 نذل انمل-- رلكلة فن هقاوأب انزاحأف الالب مأ فارسنالا اندرأ لق ان ةماولا

 لج :تسحس ييييبحح بت ااا ا لتتم

 .ددال 1مم اها فرءيالوهلب دااىلاةكمن ل اريمدق ىلع تشمامانولوةد باعيتسالا

 مأ ىلع احدا دملاتمدةاناو همالد:ءهللا ىذر تاقع نينا. عنشأ ىو ةينكلا

 هيله! ىلصدقلا لوسراه رينا تفودتو رباهمتءاجاهم!اعاو هنءهللا ىذر شا“

 اهنءشا ئذرم .وثاك مآب بح رقاب هةلع أ ةلسم ١ ىلع لس وهيلعهللا لص خداناق 2-2 و

 لثة _ءاعانت دهاعاعام !فو دمج الامد يملاناهذر فدا ول اوةدانع اهاوحاح رخخ

 ءاسنل الاسوار انها اوسرامماتلاقتن ا دعبىا كلذ و هملعهتلا لص ىنل العا

 كلدضَقْس نا .ارلالزغةلريضالو نيد ءقوتتف, دافكلااىلا ىندرتف نفعا الا ْ

 نيذاااهيأ اىل تدل وقبن ماما َّط درمسل ن كلانموم نونمءاحن اءاسنلل ةيسنااندهعلا

 لاق ندونحماقتا جاهم لسلاودهعلا اذه:دمىفىاتاتمؤملا مك ءاجاذا اونمآ |

 20 ّت رحاهاما ملا 5 ةرحاهمل اة أرملا فاست نأ ناحمالا ناكو هلئاد_جحر ىلمومسلا

 اهفللسو هيلعهقا لص ىبنللتءاجاذاةأرملات تناك ظفاف اوهلوسرلو هال !ترحاهالو

 ضغب نمت ج رخام هتلاب و ضرأ نء ضرأب ةغر تب رخامملاب هبتعهللا ىذررع

 هلئامحال !تدحح رخام هلئان ونيلسملان ملمس لال واسزدسا.ةلالّتج رخامهتلاو ىئدذ

 ١ ريخأ ةكمةرانع ودلولامدقا1وىا اهاعىلا اهقادصدر وذرتَلتفاسا ذاق هلوسروأ

 كاف ةكبجوزا:عدتل'ىثر موثاك مالنك,ملوءاسسنلا سحت نا اوضرف كلذ اسي رق
 ةسد : ذل لبو لعمقلىل ىلصناك امل (هباو دفو) "5 راح نب ب يزاهبو ورشي دملاى هدق

 ليقأفث رأسا تلبإ ةدعم .دس نتا نمدكمنمتا ارحاهمتانم مولا ءاسنلا نم ةعاجهيءاج

 لزكو ةكمىلاندو دربنا 24 موك رشمداراواهلامااط ىورْْلا رفاسوهواهس وز

 تارجباهمتانمّزملا مسح ءاجاذا اونمكن يذلا اق الا هلي مالسأا هيلع لب ريج

 سو هيلعهقتا لص ىلع أف تلف ةعمبس )سو هملعهللا ىلع فل هتساف نهونحتماذ ا

 7 ,”الا نا ىلءلديقاسا!اذهو هذعهقلا ىذن رع اهج قرتفا يلا قفئامار ةانماه- وز ١

 درر -:نمعذامال لاقي دقو هس .دلا تارت اهلا ىلءلديد) قامو سيدا تازن ازث ةعركلا | ْ

 َتءاحدأ ها ف اكتست ملفةكم ع 2 يسن : دع ىادوملا اذ دمرعسغفاماوهب , الا لوزن ْ

 مهيلاةلسملادر َُط هرشادا هنأ ىلا ا جه ذم نم و اهلءيىلا اهقادصد ذدربالو هل دااىلا |
 مظ واو ىلاعتهلوق اودو ةاسمتءاح ولحيوزلل رهملا عمندرجال و مدقنأم ٌديدهلا تدسفو ظ

 دوك بوح ولا نءه4فراصلاو بدذلا ىلع لوترووهملا نمكا ١ وةفنأامحاوزالا ىا

 ناك جاوذ الاروهلاّوربلطن اهسيفو رفاكلل لاسسيل عضبلا نالقمذلا:ءاربل مالا

 هللا عسا قزرفانم وقىلاا:عدرق

 مالسالا

 3 ةرازففيدند)«

 سو هيلعدللا قلاصة اعدت و

 ةرازفف نم السر رسع ةعضل

 ةئيع وأ نصح نب ةمب راش مف

 نيديلا هدأ نبا اوند-نبا

 مهرغصاوهو ن-ص>نب سيق
 نوتنسم مهو مالسالاءنيزةم
 بدلا اون نوئسلا مباع تملاو ويىا

 لاز زده ىاف اع تئاك رىلع

 هللا ىل_ص هللا ل وسد مهلا

 الح رلاةفمهدالب نعمسو هيلع

 هللالوسرإبةج راجو هوا مونم
 انيشاوم تكلعو اندالب تنسا
 اناوحامىا اناس ند جاو
 كس ركنا عداف ان امع تعءاحو

 دوصتكب ريما اذ عفشا واذثمفي

 هيد عفر ورجملبا لس وهملعهللا ىلص

 اعدو هسيطبا ضان *ىر ىدح

 ميهألا هئاعدَ ءاظقصام تاكو

 أهدر اًميغماشمَع كدا ىرسأ:

 آءفاب لج .ريغالباعاعساواقيط

 آ.ةسال ةجراي قس مولا راض ريغ

 نال اوك ةرغال و مدهال قةيمادع

 يىلعان :رمبعااو ثيفغلا انةسا مهلملا

 . ' هللا ىذرذبابل وأ مايةفءادعالا
 قرماا ناهتنا ل 0

 ةسلع لاف تاىمهئالثديرملا
 نيبأم و نانا وهعْرَك 5نمءايوسأ ١فامهتاو الف لاك هر ازابهدي م باث ةدِسينانر ع ءةبامل ءاوبا م ويشن د ىدانةسام-هلل امال_لا

 مترطمأ ع م ْن ورا مه وت بريش ٠١ وبل |!تطسش دول ةايإف نس عا لك دب ةباهع علس“ از ونمتءلطنرا دال وءاس نم علسو د عملا

 ىدا دل عي لج رلا ماقمم اهيدس سهل اوأرامهقتاوفهنمرقلاح 00 عا دبسينأب برع ةياملولا «!ماقوءايوسلا

٠. 



 ءقىر قع هيد عقرواع دةرب ريثلا لو هيلع هللا ىل - صدمة لما تطقناولا ومالا تكله لال اوسرانلاةفمهل تس تأهلاَس
 ., ةسدملاع نعةياصسلاتباافر مشا تبان موةيدوالاثوطبو بار اظلاو ماك الا ىلعاذم راعالو انمااو> مهلل !لاةفدمطنا صاسا

 61 ةسااساةريسأ ىو * بوُلا يايمناك
 ' ! اس اع ملكا ل

 تدّدءت ءاةسد الا ثيداحا

 ةصقرغةصقلا هذهفترَر 54 و

 وهوا.ةسااهلأس ىذلا يفار ءالا

 دقورينملا ىلع ملسو هم و هلع هللا لص

 ة_هقىلاد د زمهلا بحاص راشأ

 هءلعدتلا ىلصدت اعدير طملال اوصخس

 0 لوقيثحللو
 معمخدذا مط داااعد و

 ءاهشاهلب رن مهرس

 انأةعبس ث غلاب تاّمساف

 ا ير
 ةسلاو ىرلا عضاوم رحت
 ءاقسلا ىهوو شاطعااثدحو ى

 اهاذانوك تش د سانلا أو

 ءالغمانالا ىذويءاحرو

 ىفلقفمامغلا ىلمثافاعدف

 ءاق.دساهعالقاثمغ فصو

 نوبعت ترقف ىرثلا ىرئا

 ءامحأ تدح واه ارشإ
 ءاهسك هيغضرالا رف رق

 ءاياظاااهمو و نم تقرشأ

 ولنمتسقاوءلاوردلا لت
 ءارجل اوءاضيسل ا اهانرر ٠

 سنأوا ور ىلار عالا ثيد_طو

 لاق هع هللا ىدر كالام نبا

 لد 4ع ىلءةنس سانا تباصأ

 مل_بو هم هماع هللا ىل_صهللال اوسز

 مول يملا ىلع ب نط وها. ةدبق
 هلل !لوسد عفرفا:مقسبناالهللا عداف لامعا عاج ولاملا كال هت !لوسرابل اشف ىلار ءا ماهذاةعجلا

 نودفاولا.الؤه ل ىلا !هاوحامو ةّد3هالاماع ن احر طاااذهنا

 ىا ارفا وكلام هعباوكستالو ىلاعت هللا لزنأو تاعا6 ةصاخدوعلا ةدمف امحاو
 ةآ سها لك وما ى هر ةراصعأ !قاطق تاكرسشملا حاكس ىلعءاةماأن ع ني.:مؤملا سمن

 اميةلطنن ان مادا نا كف ءهللا ىذر باطالانبرعنا ىّتح مهحاكن ف ةرفاك
 هللا ىلص ناك ةمأ نب ناوص ىرخالاو د نامقس لأ ساب واءمامهادحاحو وراق دوم و

 ىلا ىلاءاجدقؤ نوناكماد_هب ىاءاسنل اًدربالو اج رلادري د جملا ةدمىف لبو هم ع

 قاتك وردكم : سدح نإ 6 ناكو هسةءهللا ىذز ريصل رونأ هلي دما ١ وظو لسو هل

 نمجرلا د بعمعوهو ءاقلطلا ن هوهو كل ذدعب لسا كافامالا نشر فوءنب رهزأ هذر

 ى :نءالح ردبثعل !واناك كلذدعي 1: . | هنأف هنءدتل | ىذر قد رش نب سةحالاو ف وعنا

 لو هيلعهللا ىلصهتلا لوسر لعام دقي رطااهبد يلوم هعمو سن هل لاقد صاع

 تكر ءدقهءفاذاف ملسو هيل هللا ىلاص هنلا لوسر ىلع هنع هللا ىذر نأ هأرقف باكا

 ىبنلالاةفائيحا هيانمل ا ثعباف ا امن مكمل مدل نمد درنمه_لع كلاتطراكام

 ردغاأ اان . ديىفامل حلصيال وتاعءام مم هولا ءالو وهانطع اوقان اريصراب ال وهملع هللا ص

 لاه كلموتىلاقاطنأف اع 8 رخواحرف نيفءضة: سمان «مّد- هم ناو ال لءاج هللاثاو

 ريصنأب هاب لسو هيلعهتتا ىل صلاه ىندنع قنوتتف نيك. لا ىلاىئندرتا هللال وهران

 ىا اه عهمقاظن فاح .رواح رثنيةءضدسملا نمالو-ن !وكل لمس هللا تاف قاطنا

 نيذلا:هنورغي لب رفا !نءاريس نوكيلجزلا 1نولو قد مهثءهللاىذر نول ملا راصو

 ونألاةفءايح اضدعم و رادسسىلاهفعدللا ىذر سا ةقمللا ىذبا وناك اذا : ىد هوم

 منلاق صاع يباح اذه كم. مراصأ هس هعمو هم هنيحاضراسال هنءهللا ىذررعد»

 لد نلانا ظفا فورة ىتح هبءالع مند تعدل ىذررعصب و ًهلتساف تنشأ هم ةيلاز ظا

 لل هللا ىلا ام ولحد زائاوس .والا قاذه ىفءسدنا رضاللاسة ٠ ردع هقسل سكذااوه

 هملع ضيقا هلوانفهءلار اظنه مدل وانلاقو مكلافاذه لس مداسوأم ارعصن دوبأهللاقف

 اول هه راض هنآك كا هزاما ملت م :كدها ؛ لوالد ل.ةو درب ىووح هن هن رسمك

 سااح -وه وسو و هماع هللا ىل_صهلنال وس ره ىدح 0 درس ىلإ اوما حرذلىل اوأأ بلطقدرب

 انا و هءمدق تن طداصططاو مل و طع هّلثا ىل_صهللا ل وسرداراأت ردا ىف

 ىلصلاق هعزاىت ىدح هر ”افرسب واوا دعت دشن .هبمدت تق مرطب اصاعاو

 ٍ ىلاىهتن الن ارعناذهىأ اردو اظذاق و اعزذىأ ردق لل رلااذ_هنا ل .وهماعهلل ا

 مكمحاصلت ةلاه كلام « وهل لاه ددتسملا ف سااجوهو سو هيلعدتلا ىلا ل وسر

 ا ىحاص

 1 هتمل ىلع داع رطاا ام ار و>رينملا نعلن م لاخلا لام ب ادسأ ارادزةعزق ءا.وسلا امو هيدي بو ةملع هلأ ىلص

 ل !لوسرايلا ةفوريغواىلار ال ١ك دماقذك رخالا ةمللا ىل اهيلي ىذلا 0 دؤأ ادعن نمو دغاا نمو و كلذ امم هو و ”رطقلاه
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 ثدحالا ةسيدأن نمد ا ىحلذ ارهشىداولا لاس دعي ولا لئمىف هدا ثراص تتح رقئاالاءائتلا نمش حان

 م4 جرخمل_سو هملع هللا ىلص هنا ثييداحا ىفءاحو ريثكلا ارطأا ىادونللاب

 .ذمأ لس وه.لعدللا ىلصاتلا ودرب ثاغّساو لوا: ةاىفاودك الو هنمتافاو ىحاص
 فيسسلااضموتم ل دودصسسملا باب ىرماعل اريمدحانا هذع هللا ىطررعسد وأاذاف
 كنءهلت اىدأو كم تةوهلل' لو راي اف ل_سو هماعهلل ا ىل_دهنلا لوسد ىلع بوو
 هللا ىلضفنلا لوسرهللاةذ ىنئيوا همنا: ثا يدي تعم ادقو موقاادم ىئتلتسا
 هل- ره: 25ىذلا ىاىرىهاعلا باسازه هلال ومرابلاقأ تنشد ث.- بهذا لو هيلع

 ممدهاعىذلا. موا فوأ لىفو أر همس ذا لبو هيلع هللا ىل هللا هَسمُقْل هدب سو

 نمهبلاطاا ىلا لا ةرزوزعانؤاهةذلافمتنمو كباص باس كنأش نكلو هيلع |
 هنعدلل' ىذرربس) ونا بهذ كلذ دنع و هعمل ره" وبااطلاروق ىلعردق اذاهبري_ثءربع |

 اوناكنيذلا نيإ ملا نم عجل عقجاو سي رقتاريع هير ماشلا قيرط نم ل“ ىلا
 فلافل بو هسلع هللا ىل_ص هنأو ىا همء هلل ' ىذر هريس مقلب امم مما ىا ةكع اوسمحا

 نبلدنجوبأت اذناو هماانولل ياو داصلاج رهعمناكولا برر سم همأ لد ودهدح

 اءرافنيعمسس ىف ةكءنمح رخو ةسيدللامويهدد ىذلا امسونع هللا ىذر ورع نب لس
 :دااكل:ىف م .وهيلء هللا لصدتتا لوسر ىلع اومدتي نأ اودركو اسمع يأن اوةلذ اواسأ
 )ساوراةغنمسانموبلا مضناو ماها ىلا مهدربنأ فو ىا ةندها! نم ىهىتلا

 للا ىلصنل شرق تدك ىتحاهو ذخأالاريع مهب رتالو هولتقالا منمدحأ, نورفظيال
 تاسرااشب رقنا(ةهبا وروؤ 0 مم. مهل ةجاحال ومها وكلا ماحرالاب هلأ سل سو هيلع

 رمطرشلا اذ هانطةءاانا اولا اثير ق ن أو كل ىف «نعهللاىذد ب رحب نامفسانأ
 انافنماوهفءانا نم ظما ىفو ىا حب رسري_غىفدك #.افمل هلا ممم ءاج نه طورمألا

 هللا لودر بكة هرارقا طصنالا:انانماع اوكةدق ىكرلاءالؤهناذ طرسشلا اًذهانطقسا

 الو سرق نهم هد >الاوضرع:ءالو مهلهأو مهدالا وة لي نيلذحلا نم اههوم

 دوعهنعدللا ىذرريصإ ولأ اوامماع ل و هملع هللا ىل_:ههلل ل لورباك مدّةف مهثارغعل

 هذعهللا ىذرل دز وأ هنفدنهؤ رقي هديؤ ل_هوهيلعدللا ىلص للا لوءر باكو تاق

 هللا ىل_دهللا لود ىلع هنعدللا قذر ل دوس ولأ مدقو اردسم هريق دمع لهح وةناكم

 ,ئاربع ىلع شيرقتنمأو ممله أ ىلا مهيقأن عج دو هب امص نم, سان عم لو هيلع
 شيرقلا لد: بي أدر م ماءرسعن يذلا مهنءىضر وهل -و هيلع هللا ىلص هبات تلو

 سا رقذذام اوعطقذ ل: اقم تاع وغاب ىتح ل سأ نة برع! نمفثاوطو ةنءهجو

 ىكاوءادو باتو هه وب سائلا لسقساهنالص ىذقالف ةمشاغلا ثيدح كلان لهو ةحمامتلاب ةيئاثا اة _عكرلا ىفو ىلعالا كير

 سانل ادعو نأدعب ىلصملا ىلا ىرخلأ سه
 ريزمهل يصلو هسنفح ره ناام و

 لزثو هتوءد تدمجاو قستساو
 ىاردعاة ره هنأاءاح و رطملا

 اًلامو لانس هلالوسرانلاقن |
 ىشنأ مث طغي ريغصالو طئيربعب
 هل وقاهنماناسا

 انرارذ كل االاانل سدلو
 لسرلاىلاالا سانلارارننبأو

 ره لو هلع هللا ىل_ د ماَقَذ

 اوع ىفاعدقرد ا دعص حمءاد ر

 اسس لااطونأ ناكححو)لاه مم
 ماقفدلوقان د مني نمداةمعَتَر
 كن'اك هللا لوسراب لات ىلع
 هل وةثدرأ

 ههج ول مامغلا قدسي ضأو
 لمادالل ةمصع ىاتما الامع

 قولحا لو هملع هللا ىلص لاَ

 اولاكو نولسملا هءاسامل ةءاور
 سو ردطملا طش هللا لو.را

 ىثاوملا تكخاهو ر_هثلا
 كيراذل قكساف سانلا تذساو

 َسانلاو لبو هباعهللا لص يرغل
 راقولاو ةدمكسلاب نوشع هيك

 ؟اىل_ص مد -ةَدف لتصل ١ وأ َّ

ىف سو هيلع هللا
 نينه 13 دم 

 امهيذرهع
 ةءأ ارقاان

عب ناكو
 ر

 ةعكرلا ىفءاقادتسالاو نيدمعلا
يسو باكل ةحتامب والا

 مسا م

 ائدئهاماعات دغماقيطاءساواثمغم!ةغانقما مهلا ا لاق مث هريبكسةرثكو هب دب عفرو همايك ر ىلءاذج مثبصخل ىلا طعقاا باقر
 ئ الب هلم ود ايعلا هب تءغلو د الءأ ١ هب تع ادمغ مال لج ريغ ال+اعرزاضريغا هفان اًراداال دا _ماشالب اواعب يمض اعي ضامي ره



 تما كداب ؛هيىتاقوهطءمءامملا ن نرما ماع ل الث هلل اهتنم كس انماعلا زن اواهتني زامدض نأ لا تامل دابل و انمرنذ اال

 ماأةعيست مر مع ضمبىلاه_ضعنمأتلاةءامدلا ن معز ةلسدقا !ىداوخ .رئاق اريثك سانا اواماسعت !تقةاخامهيقد تو

 ٠*2 نوأ ملا هان فسم 000 نماانلي  تءمطقنار و.لاثمدهتو ضرالات قر ءدقاولا قو ري :١ا لءوهو

 امنع هفرص هللا عداف ليلا

 هءاغهتلا ىلض هلال وسر كدذق

 ارق هذسجاوف تيت لسو
 هندي عفر مدان ا ةلالمةغ رم

 انملع الو اننمل اوغم-هللا لاقو

 تدنهو باراقلا سور ىلع مهللا
 روهظوةيدوالا ثوطا ورجل ا

 مث ةلبدملا نع تءشقتف ماكالا

 امسناكول بلاطىاردهئالاق

 اند تعال ثلا نم هان نرد
 هع هللاىذر لعماةفهلوق
 ثدرأ كن” هللا ل اوسران لاق

 هلوق

 ههد ومامغااق 11 د ضدأو

 | لماراالةمدع ىاتناا لات

 اهلك ثذ داحالا ذهذ لح لاو

 ءاةلةسالا ذهل ىلع لدت

 لدو هملع هلل أ ىل_صدتم هرزكسو

 قاذوة-س ةرم لكخ ىو

 4 وهيلعهللا ىلذ هللنزعف كلذ 1

 ازاؤ ,) تبول .اغهلقا ىلذزاجأ

 قالزفل طولا هيزيباع

 م !ىلاعثو هناك هللاو مهموق

 «(دسا ىب دو دو)*«

 َّى رضع مق د ىب نم ةغانج

 لوشروةح داااؤاخدذ ىغاعنبا

 َق 9 اجلب ,زه.كغهللا لدهللا

 هقلاالا هلاال ن ادهش نأ الموكب .لء هللا ىلص هللا لوران مهنمصخخلافو هنلعاوا تق هيارصأ عمدتمملا

 | هءآرناود ويا ربش مل_بوهيلع تلا ىل_صدقلا لوشر"ةءاطن اورعنب لبس هسا عم

 د تناك ليويلادلا نص“ ةلاصم اك ذدعاولعو مويا نم لففا لَ و هءاعهللا ىلَض

 ا[ رثأن نيل ملا اوطاتخا لاتقل اونماءارافك.لا ناك نياسملا ةرثكسا انس تناك امئاليلوا
 ظ فلا ىقنسف ١ واسأن يذلا نا نب سقما ضن نك ذ ددقؤو مهمريثك لسأف مالسالا مهمف

 ] اولسأنيذلان رول دءدهن3م عما ل نهنيدنس لاو انيدقس تناك ةّدلانا ىلعءاش

 ناكامل اوةءثاك هنأهنع هللا ىذر قيداصا اركب وأ اوه هوى١ مهض8لن 0 ولاق امهادق

 ىل_صد#تنيبناك انعم ررصقساناان 10 دي د1 | خف نم مظعأ مالسالا ىف تف

 داراامرومالا غلبت ىح دايعلا لعل لدعنال تاو نول عيدامعلاو ةيزو ل-فو هسيلعللا

 ردلاد_ئءانعاف عادولا ةىف مال ادني هد ءهللا ىذرو رع نب لمس تباع

 هدم اهرا 10د ادن قسيت !لوسدو هندي ملدو ه.لعدللا ىلص هللالومرل ب رقد

 قلعمعش سو هيلعمللا ىلصهرعشن هظفلد انإك قل ملف ارظأ ًاقدس روان قالاااغذز

 ناو ىأ مد رلازح لانا مسا بكد 0 نأب ةشسب م و رق.نا هعانةمارك ذا وهمكمع

 بهك نع ومالساللءادهىذل هن ركسدو هللا تدمف لو هملع هللا ىلههقلال 6 راد

 ثوم هركش نو ود وكس داب ب ليو هلع هللا ىلص هلا ل وسر عماخ لاق هنعهقنإ ىذر 5 رةرغنا

 ىل رف ئهجو ىلءا طقاستن لهقلا ىاماوهااتاءذةرفو ف ناكوثوك رشملا انرمد-دق

 ل_سودهيلعتلا ىل_صدللال اوسر ىلا تاه ) اؤرؤ و) لس وهسءلعدللا ىل_دهللال ور

 هندالا-ةف ملسو هءاعهللا ىل_ص ىلا ثنا (ةباو دقو) ىهجو ىلع راني لمسقااو :

 )توه اطعدتنا ىل_مهقئالوسد ىلء أ (ةءاددقو) أن الثو انين صكادلوق ٌتولَذُو

 لاق كسأرءاودكي دونك أك لاةذلردؤ اظفا و ةءر, تك دقو اان وة دف دلل ع نمر

 كءدوب!لاق ظفاقو مانا هي دل مهدلاقثاذهداامل اًةفايدهدهاو قاد لاق لدا

 ىرأ تنك املاف هقلالوسدا وتل كيبازملا وهكاذ 1كيعل ظفئافو ل دأر ماوه

 مها اوى ايوا وه تباصا(ةياور فو)ىاقلحا نان مأف اذ - هك غلب هانا

 هدهىلاعتهشال زثاو اى رمد لع تذو و2 ىعش ءدب دا مأع ل .وهءاعهقا ىلضهننا لإ زوسر

 ةقادسصو !مامسصن مةيدةق قاف ئاهسأر نم ىذا هن وأاضي سه ,كنم ناك نفذ: الا
 قدازىا قرف قدصأ وأ مانا ثالث مدملتو هل عملا فضلا ل )وس .رلاقت كسؤاأ 0 وهما دلل ىل- مىذ و أ مل_سوةماعةللا ل- -تلعدف

 17 7 ”ءارلاوءاغلا فب قرغلاونيكا اسمعي تدب د رنه اور ةناووفقداز ىا

 ىاةناو رفداز ىنم'اكال ارمستام حبذا ىا كسناوأ عاصف هن نيكسملكلرغ رهن

 كلذ

 فقوان ع ارونءىلءن فواةعبانءلا ثءنن موهقنالوسرأب كا - اولا ثوقامل 1 1م هاوسرودد عت ودل كءرشالهدبعو

 هللالو سراقب ءاودفوانملا ثعبت و طشتا دى ها.مشةنسوف ميهلاللاا عودمب 2 مذ :١لاه صاع قرض نا ةباوز



 هللا لبو مكمالسإ ىلع اونماللق اولسأ انآ ك ماع رو عرس و هءلعمشا لص هل اوس .ر ىلءهّللا لزنأ برغل كاك تاتا كلئاقث :لوانلسأ

 ياكل اورطلا رز يهوةفامعلا ءةيلهامل اف هنواعش 0 عم هيلو

 ةنارصعب اةاش كن !نيخشلا (ةءاددىفو) نكن تا وعم 0

 تبعك ن عراب الا ةماع ريااديعْني ١ لاق نيك اسمةسس ىلع ماعطأا نم اقرأ ةمطأو 'مايا

 امومهاوت :ةوراصمالا لكىفءالعلا لع هيلعوثآ ارق! ضصنوه وري ا ظفلي تدرو در عنا ْ

 ىرمس < رل' لاق الوأفالوأرا شالا ءانعم تاك متوا ثي داجالا ضد: ىف دنرعلا نمدرو أ

 دعاصتوماسنالا خفشما س ً رلا 0 اعهللا ىلصرءاةذاعسأ! !رفمفف ١

 بطلالودأنأىدهلاىفركذو !منهللءّلا دلو ىتلا ةدساهل اةداملا فعضاو ةرذؤالا ؤ
 ءاملا لامس ان 7 انوش موا اعرمش :لوالا.ىلاق ع عارق: :سالاو ةدعأ ا ظفحو ةملا هنالث ٌْ

 ىلاومودا!ةقشمورقسااةمشمىلاو تن: الءارف ل ىف نا هر رطل عرش ئاملاىلاو |

 ةرضالاوةد_سافل !ةداملا غرشة سالق نمىذأ هناكاذامزحلاس ارواج ثاانثلا |
 ريم لبق ةمدد راشاد_هد والا فائز < هي ذيام روك, نادنال اسعأ دوعو هن ,رلا

 نأ كلذ به- واهو زف كدا ىباالوقدللا ععمدقر اهلل ايت 7 ينس لو ]

 قو هقلخءاسدقا ريبك اش ناكو ىاىل_ءقأك تءاصلا نيةدايعال تماصلانب صوأ

 ىو ةءلعت تاب ةلوش هوز لاق ”رصبل ادق ان ناكو نورلسا نم عوناكام 1 هيزاك ظفا

 روهظك ىلعتن أ اها لام بضغتئث ف ه-ةهجار 5 ودع تل تناكوداب و تب ظفا

 نءاهدوارمت ءاسنلا مج ر2 ىقالطااك ىااق الط ةسلهاطا ن هذ كلذْناكَو ىأأ

 لبو هلع هللا لص قالو سر لأسأ ىت-تاقامتاقدقو“ىلا ل هنالالك تااسةذ اسست
 "ىلع تءرجدؤالا كارأاملاهو هديف طقسا ارهظك ”ىلءتنااهالاهامل هنا ظفافو

 رهو لسو هيلع هللا ىلص هيل تان دف هيل سافل بو هءلعهللا ىلص هللا لوءرىلا ىقاطنأ

 اظءافوهدعار طشعا مءهللا ذر ةشئاع ىهوىاةطشام هدنءىاق رشلا هلال

 اديأ سما عجرتلهنأ اها ن ممل برلارهاظ اذا ماراسامرحأو قالطل 3 أ راهظااتاك |
 هلعتمرسمالا لاراام لله نمل مام و باعدت لصاوأا هتريخأت ْ

 بح أو ىداووأ هاو قالطأا اركص ١امباكلا ك.اءلزنأىذلاو هللالوسرابت اذ |

 ريكد قود -ًاريغملا كر رثو ىتئاف هللا ىلاو اوكشأت تااقنهسلعتم رح لا.ةذ”ىلا ساخنا
 نم ”ىلءقشامو قدس د كلا وكشأ ىلا مهلا تااكاهنا ظذاىفو ىهظءقدو ق* |

 تدماا ىف ناك نمىكإ و تيك ذقلذ!نءهقلا ىضز ةشناع تلاق 5 جهد وى لزئاموهقار' , ١

 ىجوقزت تمابصلا نب صوأ ىب ورنا .هللالو ءرابتااق ظذافو ايلءةقرو اه ة هدر أ

 قى .رهاظ ىل_هأ قرف در هو قطاتد» ةنو ىلإ, بهذو ىلام لك ااناف لهأو لام ناذانأو ظ

 ط2 يا طغاعا اولاه ىِ هامولاق تعفي "لد

 لاق هءلعلدبام ةؤرهمولمرلا

 لءهاعلشمف: :اض. ند ىلع

 قذاو ن1 مل-بمىق ةباو دقو
 هل حابمىا كاد هىتطص هطرس

 قوة ةفاوملا ني يالا حابس الف

 عو#ت ل_ص# نأ لسحر
 ىلا ىلع قافثالا٠ العلا مالك
 ملعااىلا انآ قد رطال هنال ىا هذع

 هللا ىلص هن اكو قفا ومان مقبلا
 :ءمدةؤاوم ماعوا لاه لو هلع

 امانأ اوماثأ اداه كللءالز <

 لوسراؤاج م. ضئارغلا نولعتي
 هوعدوت لد و هلع هللا ىلههّللا

 اوفرصل ام ياو مها هأو
 مييلهأىلا

 نيل ”هلدبق «(ةردع ئبدقر)»

 هياعدقتا ىلص هللا ل وسر ىلع دؤو

 ةردع ى ند الحر سمعا ا لس و

 نمىاة_لهالامال_ساواسو

 لوسرموالاّءأ اعامصمعمهلوق

 مولا نممل سو هل هللا لص هنا

 ةردع بن منغ م ممل ئاق ل اّةذ
 اودع نيذلا نة همال ىدقوخأ

 ركب ئبوةعءازشاوحازأو امدق
 ماحر أو تادارقاناف ةكم نطل نم
 لبو هءلعهللا لص هلال وسرلاّةذ

 مكب ىف رعأأم الهو مكيايس رم

 الدأ منو ايحراناكم ٌممَعلىا

 انوابآ هيلع ناك امىلءاكد#تاياولاه مالسالاةمدش نممكهءافلاكمث اوشحومتالواوسنأمساق ثلا لح

 هلك رمال هدو هللا ةدايعملا وعول لصدق لولا وم دما واق انقلش: صامد
 نس تاوأ ها !لسوهيلعهقلاىلسهقتا لو.درالاقف الذ ارواسق م و.اكملاقذ سانلاةفاك ىلاهقا'لوسريفأ اودهشتن او



 سَ مديل واوان يئن ماسلا نم ضار لاق مهلك ثعلمعلا لذا مقاول يلمتو نذر :وهط
 نتا 0 اولاقم مع ةيواكلالاكو وس نعمه أ تي هدالب عطف ىلا لقردد دره ومويلعماشلا خشب لبو هم هملع هللا ىلص“
 نك“ وى .نءادولأ:اللاقنرومأن ءاهلأئ نأ اماانوك اكن : 4 برءااوسد رار ءادعلا ةأرعأ

 ْ مهما جو كي اوك ىلا

 أ ْ معلراصنأو كنار وءآنكاولاقو
 هش ساروسش مغ رفدق 5مل .وهماعهّلنا ىلدوهافدبف ءاعسلا ىلا أر عفرتتراصو أ 1 اننكو 00 ١ يم
 ْ الف ارمص., هداكو ىاءرصردت نين سهم وءلاف لك امل نانا طع 5 انمار كاف ! 2 نم 01 | زيدا نير مث مص .افدر علاه ىريغمدالامهقلاو تااقف ةبقدر م مالو هيل نزوى *«('لبدو]» 3 .!ءهقا ىلصلاقف سوهو هنءىرسفي الا هلعهنئا لنآ رخ .”الاوشا١فذ-خاوأ| ا
 ش ونأ مه وذو م "”ىلو نم سلما ةيكمزيتس م اهماق لافر ص, ادت ناك هن !'مدقتامىانإ م

 كرر ةنمىءورطغهدئعنا قري راصنالا َن ,ءاصضش نعي نالف ىلا قلط:ماةهيرملاَقف 4
 : ةياذلا بَضلا ريق بصل 3تيمدصلا

 اهنمذخأت طقس ق تأ رذنملامأتأملقدب ع (هبا اورق 3و هنمهذخ أنا دق هنأ : ل '
 مالوم لسانا (ارم رو رح شعب ىسوتن عتيق ذصتت | نا بودي هرم [طوكيم ىهذاف تنس-أو ترص دقلاك رخآ فى رذب هنمعاسهللال وسرابانأو تااق و تكمفرع رع : 0 0 ل - هد هللا ىل< نمقرفب هنمعأناناق لو هيلع هللا لصهللالو راه ظذاقو ىا لهن قاطناف 0 ىوايبلا كي كعب ارياوانمكس م زي # ىلع هباق ذص يلة رت نم قسو طش | نبعفيو د ىلع اولزتف ورمل

 0 .اعلزتا اتا كنف كءار واهمءهللا ىذر ةةناعاهات'ق هملعتمرحذقالا ل
 اهتعدنا يعدا لاك هذه ىهاهتااكةأرملاَنبْأَدثقاعا 1 ىرسو تس ولا تكرم 50 | ىلدهلل 00 لاوو اواس

 |١١ نب ره موصتنأ عمطتست لاك ةددقن ءاذ_ميىلاملاك اظذانؤو ال لاك ةيقرددتأ ف و) راثلاىف وهن مالالاريغ | 7 وهما هلا ىلضهل لاف قالا ى سرية فرمص» اار رض دوذا 4 لو هم ءو هماعهلثا 07 ئ ا يو 1 ىلع هتاخدأو هب تءاذس تءهد: كور يد ىفذا لو ةملء هللا ىل هى: لااهل لاق 1 59 1 ما
 رفك5ملءو «ءاعدتتا ىل لمهن الوز هناعأت | مقام 7 نأالاال لانا ذيكسم نيم ماطتنأ ْ 0 0 عمم .ء.طمة51 لاق ادوب وم ناك ول ئا ىرمص) لكن نه مو لاق لكم اذاىلا غزا 2000 ىل“ ممارتاف ىوق ىو ىلءىذغي ثالثا او نمر اوةرملا لك 1مل اذا ىلا قطان ةعبىذلاو لاق نعباتتم | 0 سَ درر ا
 ْ همعط لا ةناعاسرءةسخذخأب ا وا لضهنأ (ةناوذ قو) دعبل هبا آى سا اح وذو سو هءاع
 قمر ةذأىل لاقفأ. دش كالءال هنأ نمتاناؤرلا فالح هناهبفو عاصتقصتنيكسم ' ا.-سعلاك ىبوقتاق ءالود نم لك توك ىتساهاةمهتعهللا ىذر سو د:ءنأ نو ربا واكو مخ هبلاهانمك ص نيش ألاف اد كبل تاشف عفي ور لا ةفاذإسا
 ىتصأو و !متءاندواهافقو ةرعانتعقهل تااَعف هتفالد مايأىف عز ذهةلوذك هع كاتماأ] ت ممهءارو نم ىلءمءو مالسالاب ىذدرمب صو مال الا ىف عقور اهظلؤأ اذهو كالغأىلا هن بهذا لاكر 9 ٍلسو هلسباع : نبي رَقَم كاع نيدؤاو اوُهَدَو هللا ىلدهللا لور كدضف ىمهلا وأ تدب لها !,مئبالنيبام وطانكل ثه.ىذلاوف | هللالو ءرانتلق ك_وةبوذب
 1 ا 2 د 1 5255 595559555955995 هللا لص هلق لوسر لاذ مههوق
 , )ل 1 . هللا ىلصهلقا لوسر ىدينمب سا بنمضل او أ دؤول زج سم دس مال سال] هدا هي اريح هيهلث درب نم سو هيلع

 هن علل ىلصهللا لوسر لاةذان قانآوددعناك ام علت هواة سى كنا د مشن اوال دصنا ل ءانمدنادقال اوترابلاقت 1 و هملع

 ف 'ةبغر ل ناهللالوسرا بنش اوأ هلاكز راثااى ةو ف مال بسألاربغ ىلع تام نملك ةمالعالاك اده ىلا هدا لبو

 أ َت امو ناي وتكبف هملع تم رحدقالا لا ارامل وهملع هللا ىلم هنلآل ]وس 0
 ا

 أ ىل 1م مممكنا او اوع اضوسملا تمض ١١ راغصة مص ةوىب1-ووى4 مف هللا ىلاو



 ةنالث لاه ةامسملا تةوام هلئال اوسرالاف د هقدص صوهنريقا وأ" ىعسلاهنعئصفو هر عم لكو ع ”لاق رجأ كلذ ىف ىل لهن ةئايضأا

 ثأب م 72 اللد رعى ْلَعَو وم 5 امم ف و كم 1ع قيضيى اج رق دنع مق نأ فالكاو و ةقدصت لاف كاذدعبا خلاق مانأ

 الا 20 تد ديم لوقا ايد

 ْ 0 2 ةاا رت 0 0

 يا د.ءولا ف احن مهنألعاو ةءعرلا ىف هللا قن أنين مهمل اريمأ تيعس و مايالا ١

 ريمأ ىلءةأر اا اياترثك ادقدورالس|اهالاةذ توفل ىذ> ت توما ف اخ هودعيأا |
 لجالس انا !تسح لئاق هل لاذ (ةباودفو) اهعدهنعهللاىذزر علا يدم وا ْ

 نماهاوكسشهللا عممدقتأ ما هذه لاقال اق. هده نمىردت موك ولاهز زوعلاءذع ٠

 قى تفرصلاأم ل ال !ىلا ى ىعف هرصن : اول هّله اوةماعث ت تر أ وحوده ا وقع 0 و5 أ

 ظذالسا م زج هيو راثا تمرس تع ةنسىهوتلاةندسلاهذهيف ول قه اهتجاح ىضقنلا |

 قاهررح رمس كور اة نارا نممدق: ام4لدنوىا عب دأ نست هرح لمقو ىل طاممدلا ظ

 مهضهلاف فلا لبق فلا ماعف تم رحاما لق ودماالا ةئسأاىق ل لمقو ةطظر رق ب ظ

 ىا الال-اهتون رشي نولسملا ناك تام ثالث اهع ر 2 لز ىا ,تاىهثالث تمرح

 ءاجدقوطق هل من لذ ةئس ني رمشعب ةئعمأ ا لبق هماع تدر ةوهامأ 1 م وةماع هللا ىل_ههريغل ظ

 ىلعاهؤم رحةعاجنا مَدَقَتو رجلا ب رشمائصالا ةدادعد هبىقر هنع ىاهناملقأ َ

 نع نولاسي ىلاعت هلوةلرأ ىو سانا الالد تا ازال اواهم رمثنماوعنصأو ممسفتأ

 اهاطاعتو مئالاد دوسوأم وةامخّحا كد د:هذ سانلل عفانم .و ريبكغااميفلقرمسملاو وزوتا ||
 ةالصلااوبزة:الىلاعتهلوق ل زنا لفاوأس واهو رم راوناكو ىا عفنلادوجول نورخآ ْ

 عجدو ةالصاا تاكو أ ىف اهب رش نم عملا ىل<الاهم رشي تاك ء عما ىراكس منو
 ةالصأانيي وامس لو* ىمفف ةريخالا ولاه وةالصلا تاقو ًاريغىف ىت-اهم: رمش نع منهم ودا

 فوءر ندع رلا ةمعانل عنصلاف ههحو هلأ م“ 0 "ىلعز :رءءاحامتب ' ' الا هذه لور ربيسو

 ىاةال_فكلاترضحو ائمرهلاتذ_تأف انيرشوانك أفرد نمانارش .وئاام اوط
 نوددعت امد دعت نع ةرئنود.هئامدبعأالثو درذاكلاا اهيأانلقتأرذ 3 ى ومَدق 2 رهطا

 اهع رحت ىلع ةلادلا ىرخالا هن: الا تازئم نيدو حا سداو نيدىلس او تاقنأىلا 0

 هوم ,ةمدحاق ناطم ءسشلاىلل-ع نم نضص-رمالزالا ويباسنالاو رشملاو رجا اغا ى خو اًقاطم |[

 اهانعو | ىهتريخ ال ذي" الاءهلءعاوىان ومهم لذدأ اوةىلان روت مكياعل

 وهوى ةلط فاز رع رجلا م .وهلا قاس تنكىراضلا فاك اوت وعي هثعهللا ىذرسنأ ||
 ونالاقذ تدم رح دقرهاناالا ىداد دانمرةرمللام رحت لزنو مهنعهللا ىذر هّمأ ج دزأل
 لق رانا الا ىدام دائماذ_هتاقأتحر .ةنلاهت وذدأا اًددهام هرظن اق ح رخأ ةملط أ

 يقرأ كلا شرالا سال

 كلام لاهرع_ةملا لاك 3 ”دلاوأ
 لاقهيحاضءد- ىح هعددلو

 لزنمىلااوءحرفاوماف مث عقيور

 لس و هيل هللا لص هللا ل وسراذأف

 نمسا لاقنا ارقلمكلزنمةأو

 ه:منولك أب اوناكذرل اذهب
 اوعد ومالنا وماعأهريغنمو

 ل و هملع هللا ىل_ص هللا وسر

 ١ مهداليىلاا وع رو مهزاجأو

 لوس .ر ىلعدذ وه (ةرم ىئيدتو)»

 رشع هنالث ل .وهياعمللا ىلص هللا

 مهسأر و 5ع قد ال--ر

 ل وأن لاةؤ فوءْنب ث ةردلا

 موقن ثلة ش وك موقاناهقلا

 هدد باغ نب ىزأ ف ىب نم

 ل ,وميلعهلا ىل_ضدقنا لوس

 لا كردأ تكحرت نأ اهل لافو

 ف.كفلاق اهالا وامو حال_سا

 ىفامو نو:ةملان ا هللاو لاف دالملا
 اناهّلا عدافمدّدرب توصرلاملا

 لو هيلعدتا ىلص هلا لو مرلاف

 اومافأت ثرغلا مهةا مهلا
 ىلا فارصنالا اودارأ عامان
 هللا ىلصهللال اوسراواذ مهدالب

 الالب سف هلنءعد دوم ل -سو هم همأع

 رمل داو لك زاجأتم 0. زعنأ

 نبثرخلا لضفو ةضذقاوأ

 ةسقوأ يشع ىنثاءاطعأف فوع

 هللا صدقا لوسر هيذمهااعدىذا امؤمل اءالذوهاذاف مرطم يه ءموءوقاولأ سف ةريطمذالبلا!و دوف ؛ مهداليىلااوهَحَوَو

 ْن نم ةرمسع لس و هءاع هلا ىلص هللا ل اوسر ىلعد و ةونملان . هلءمق م يضر (نال اوددتو)» م هدالب اذد»: تمخأ اوس ,وهبل#

 منبع ب رض دق هل اوسربد نود صعاب م زعهقلينون رومص ”زمنفو م رةزمالادوزس خذ 8 1 كود اولاقة الو و



 [ءمدقو | ان 2 اوس وم ةنما رانا اناغأم 2 َن 0 ٍ ناي وم 1 ص رآلان و عم 1 الا

 00 ا اريعد | اهاطخ واخ لكيم كل ناف" ىلا ريس من مت 000 اءهتنا ىلصهقلالو درب ةةكل ني رثز

 اوناكسنأ معدمسنآلولل م مصنع مهيأ أسمتةمايقلامويىراو -ىفناك ب هن ,داافر از نمناف كل نب رب ازمكلوت

 : ْ تّدد -امهلل أ انا دياولا مودبعي

 ل كانا امد مل |دينووسأذكا دال هدا ربل او «أف بهذا ىل اقف تمرح ||
 || ىلاعت '. اصعأ ن

 وأو نوكس# رع -
 هه

 نأ رم ١ هللا ءاث 04 مد 11+
 | غدارأت ا ميما اا هر ا اًداطم ْ

 | هه 20 . ا

 | سايعنب الاف هم عنوّدرتال ًاهرض- نا ارعلاةفذنا كغ رغعىلع لد ءاق هدا 3 0 ع ,
 1 9 ءهللا اصول سر م4 3

 هللا ىذرر راش ةىامنقايلا ىلعةحونئضامالارذعتازرئةب .الاءذه امه:ءهشلا ىذ 6
 ىهرز ر محلا منيقاي ىلعه وَص هه ع "4 آمهنءهلل قى ر هنالتق نعي 0 مظعأامو 1-0

 اان ع ةداس نحنا ةهداحك ن ا ه-بلع انأنهه-ردهثا اءلعدت
 2 صد ل 2 0 2 / #0 5 مك يجز تحت ةغمةمسا دباس ادار

 هيلعات ردقامانعمشل ة ,همرلااناك ًٌ

 اذا اهانرو روث ةنام انعباو
 ةد-او ةادغىفانابر ةيفدا#

 . نثو عايسلا اهتلك أذ اهكرتو

 اننءاك عايبسلان هاهمأ 8 وبحأ

 انيأرد هاو انمءاسن« ثغلأ
 لي لاحرلا ىراوي بشهلا

 اورك ذو سنأمءانملعمأ النا

 | لو ع رازهونوض-تاذ ةريبك هسا ل١ ىكو نوصالا ىلءاهلاةشال باش اهل ل و مع لو هيلع هللأ ىل_مهللا لوسرل

 / تآمواعمو ىل طاءمدلا زا ع ار تقاوم هلة ة يش نأاة دا نيب واه ري :

 ْ سو لعق فسم لودر عراد «لابمأ ثالث رف لك ساو أرق دعا أ. نريأا

 جادتفا مرحلا نم ماقأ اوتمةنسمادْجةطااذىأر مضءدوار مش ما 4 00 للان

 سس نءاال !رعكل ذي +. .ادر ىَدلاَن كلذ مدقتوردي ف هنصقتمَدَمبو نوءاندنيةمادق

 | فاخىاق فذ أ هنأو كلذ لا مهس:ءهلل اى ذر ل د:بيلال عقواذكو م معلا ىذر سابع

 رظح ىدااوه 'ةئءطللا كملا ني زىذلاناهسدلا بكه :ءهلا ىذررع خاب كالذ نم

 وقيل ايزعلا هل نبال لي + ميحرلا نحره مسيو تلاع عاما

 1 ةن الابو:!لباكو بدلا

 ه(ريخةوزغ)# ش

 أ| ىاىرثب ل أوو رم» .خدللاقداهل ْزتقماامسعلا نمل جر مماب تي« ةء-نز 1

 نمو نصاعاد وهما! ناسلب رج ا موضع مالك يف و مدس اك هن هب .دملا؟«اتبعمىذلا

 نءمدااادوان ووس ِ وناك ام

 اولاقةممرحو مهماعْتأو مهل اونءأ

 هطسو هل ل_هتعفعرزلا عرزتاك
 ارس رخآ اعور ىهعأو هلهيومنق

 عبرلا تااماذاق هنن ةمجان ءأ

 ١ مل هانلعح هلل ىا هلدأ' ع ىرلا

 ١ هيلا بهداماذهو فاربمخ ىلا جرخ مثكلذ نما زقواام وني رمش لي قاما عسبسةثسأ |

هما اوت ة:ستناكرببخت ا هنع هللا ذر كلام مامالا ن 6 ىلةاو رووا
 مامالا بهذ

 وهور عنا ظنالا لاق نة تاك اها دما ىنأ حشا قيل تلا ىفو محبا

 نم هلو نمل_هسو هءلعهلنا ىلصر ةزةءادقولاف رع .تىلا ودل ٠ ن*لةّد اهلداو مهو

 ودعا ءاح حرههماودر ماد ف دك اهو وعى هنعن ,وئاش ا هءاح ورودعمنو 04 ةمدب ندا دود

 ْ سا منأمثاهمءاوطمنالى )الف ةمئغلا|مافداهللا نيتيغارالا ءاوجردقاللاقأ

 : | ل_سوهماعللا ىقصهللال وسرلاووهدعهللا ىذر سنالاف 0 ايدام

 6 نيامال غلاوسفل سهلا زبين ىلا ورالادارأن يح مدقتاكسنأ م اجب وزوهو طال

 هلل ليعمل و جدلان رومعل و

 هءاعهللا ىلص هللا ل اوس مهارك ذذ

 كتالذؤ هسماعل را 1 هقلانأل و

 برا انم مارذامي هللاواءبو

 ْ ؛ 1 ا تلا| هلاذ_هاولاَعف امدصت مابعتالاو

 مكنالغ .ولاكؤت ودكسامءاس م ئاكر ريش ىلا صب وهذ هقتتاك ام ودّقنا ىلا لطيالف متكرمشل ناك اهفانئاكر ذعر مت
 نيدلا ضن ارق نع لاس هيل علنا ىلص وول سو مكماك- :نيطا» تاكا منوة بل عقلا ىلصهقارل اوسرلا ةذ ماك ةهيلاك اص امنا

 ) ) مايادعت» وعدو معة ماء م وتالظرلانل انافادحأ اواظب الأ اواورواحنأ راوخلا نسحو ودوملابأق ولا مهرهأو اهبمهرب ا

١ 



 4 ع ىهنلا !مهْكار مده دعا اواعتإلا مهم :رقىلااوعسرو امنا اتكون وأةرشع ىلا فاو لكو نعى مهزاحأو

 ترعلا ظاغأا قاكوداوسنةع اخ مبمأو برام نءةرمش عل سو هءاع هللا ىاصوهلنأ ل ]وس رلعدتو *(ِب راع ىدذ 8

 اوساخل ىلاء:هللاىلا مهوعدب مءاوملا ف 56 ل دامها | ىلع سف: هَّض ورع مانأ ملسو همل هللا ىله هن 'لوشر ىلع مهّدْشأو . ؟

 000 ا لاٌ”ل4ُل4ل291 5667ج” ججح:©” حا“ 1

اكو سنك م الع وهو ىبااذه تااقو همأ هنتءاج هلأ 4 .دلال و ةملغ هللا لص همودتدنع ظ ا
 ن

 كاان أ درواق راه فسم قر أ دقو 00 اوس رز ىلا 2 71 ُ ١

 دقو هداو وةلامرثك أمهالا لاقذدل هللا عدافكمدخأ هك أىبا سان 1 اذههّنت الود وس ,رآ 1

 نأءاحر 1 ذامةحلط ىلاللاك انءا ل .اءهللا لص ن هوكي تأ وع هنالةةااذعال ل اة» 1

 ملسو هم و هءاع هللا ىله هدر لم نمو هو سأل ءة ةقوسر هناا ىلع نشل نهك وقأو» نعم كأو

 لوز عماردب تدهشأ هنءهقلا ىذر سال لق هنأ !١اج دقة دن ىف هعم حب رخ هن هيثرو هعمأ]

 ص ء.«نو نا لا دقو مدي نع تبغنيأو كل عأال لأ ة إو هيلع قا ىل هلا

 ىهلَعةَقفْدلا ىضتةيامريملا لس و هيءآع هللا ىلصهحورح رح نيس هع هللاىذر سال !

 نس ,عامسمل.ق و ”هلمكةلبإ دما !ىلءلسو هد ز«.لعهللا لص فادساو لعادل اوهعم هسا رخا مدع

 فلا وس اهتم ةفرصساوةعىاةسب د1اوقو هدعوهللاناكو حو ىإ ةطؤرع

 هللا لصدعءحجرخ وريم تاغمىا 0من د ةريثك اغمهللاك دعو ىلا هّددل اوقاف

 نب صامأد ريسف لوم وهءاعشأ ىلص لاف وا هتءىلاعت هل !ىذرةلس أه ام نم لسو هم و هماع ا

 0 اودفو)كئانهن ما دك لرنا امهتءىلا هز هنا ىذر عوك الان بةلسمع 008 الا

 ىةررعهلاكو :رعشلاىاىل اوقىلوددك-5 هللا ل وشراب اع باكر لاينر ل ارنا امم | ١

 .هنعىلاعتدللا ىذردل وع رب لزعف عطأو عمسا هتعدملا||

 ايلصالو انقذ_صتالو « ام '.ددهاامهتئاالوا هللاو 1
 هقاووأ هللاابوأ مهال نزولاف هباوصو لثق# ان ددغاامتنأالول مهللاهلميفو تايإلا |

 كلدنال 2 دؤل-فز ءىرايلللا يال هنال نيش الامال ف ادب ؛لدوزعىراملاباط> ىو | ١

 هلءادذ هسف كلاب ىدغل لفض فلا ىدقل اول عقو ةودم.و ,ركمق لحمت_بامعا || 1

 | هللا ىلههتالودر ناك تةهاردق مالغانآو قد ممةططوبأ حرقت ىمدختمك كانا

 | نزطاومهلان :كيذوءأىلام-هالالوةياما 201 هماع |||
 |لديقامسلا اذهو(لوتا]خ1لاجرلا ةيلغو نيدلا عاضونيلساو لذأاو لسكلا| رزدعلاو

 د
 اذه لاف موملا اذ_-هلق |[

 فلاذك وهو ذل. سو هباعهقلا ىلص# هنعدق أ ىذز سنأ ةمدخ لأ نال 1
 كادهل لاق موم لبق | تاقيسام

 ىف اىفتءاح لاق سنان ع م يف نياس نال 5و نيم سس عست لمقو نين رش عهرع ١ | ا

 ١ ىفو كراغشأو كزغصاران هىاءانةئاثلاءأهل تدب :ا فه نم ظواىقو كتابه نم

 ْ عام ”الاءاقتقالا لض واش سنكأ مر ةغافى انف ااماثالن دكر ةغاقت اس الاكل نكا ا ا

 لدن ًادارأل ب كلذدرءارعاشلات أ, كلذ دنع بح و هسقن نعد سقت :لد سف كلذ دن-

 ري ظ7ب7بل0 222122 222 2 رطصطاترريرررجهييتبببلا

 رصعلاىلا رهظأا نم اموب هدمع

 رظن /| ل ولعل لص مادأو

 نيد اردةهللاك و م.م لوح ل

 ىث اود اهلا كنالاحرلا

 ك_-:ددر ومالكلا مقأي كدلكو

 ٌفوطت ت'أو ظاكدب درلا ممقأي

 ىلصهللال وس راو ساثلا ىلع

 هللال |وسراملاك م لد و هيلعهللا

 ك_لعد_ثىنامصأ ق ناكام
 ىممالسالا نعدتسأال و 1-6 5

 «ٌتقدص جو -يىفءاحى ذااهللادو- أف

 نيذلارقتلاككوأ تامد-ةاوكي

 ل لوسرلاةف مهيد ىلع يم 16 ١

 هدهّذا لبو هءاع لقا ىلص هللا

 لاق ل_-وزءهللاد» بولقلا

 ن-“ قرف حدا هللا لوسراب

 هللال اوسرلاَتف كانا قءحا

 مالاسالا نال و هملعهقنا لم

 حسو رفكسلا نمل -.ةأم بدك
 لبو 0 الودو

 هت رادفقدا د اوس نم هج رح هددح و

 دوك ةولا ز (ممهزاجأ وءاك- ةرغ

 مولهأىلا اوفرصناو
 نما مب و * ( *( ءاذص دوو و

 هللا سس ةسيلع دقو نيلاب رع

 نمالح -ررمدء نسج مل وةماع'

 هلا ىل_ضهناذل ةيمسوءاددص

 ءادوسةنار ارو 4 اول عقذ وه -:ءاللا ىذرةذامع نيدعسنب سدق م يلع له عت اونيانسملا نمت امهنرأ أمءب اهل و : هيلع

 م اوسزىلأف ةسحلاِ ع وم خم لوح 0 وه ءطعمللا ل صدقا ل وسد ىلع مدقف ادا ريف ناك ىلا نا ةمن انأطيتأ هرغأو ْ

 نسق قل هوذا ءاع هلزا للصلب ل و ءردرق :وقب كلانا رند اذدزاق فارون عادفاو كت هتلالو راي لانو ياعالم



 مهعدهقالوسراةدايءْنبةءسلاقن موقأ اكئوأب سو هب هيلعهلبا ىلصهال أوسز لءمدق متم وفدا ا دصأ احيرخ رو دعس ا

 كلن اولاهو مالسالا ىلعةوعي امك لس و ةيلع هللا لص تل اىلا مريب هذ ممهاس كوزهمك ا اومهاطعأف هن ه.!1ءاولزتف و "ىلع نولزمي

 0 ]وسرفف ١ وفمويفمالسالا| فذ مهموق هدر5 ؛" ىلا اوهدر داب هوقنمانءارو نم ىلع

 | طل تت ىذلا ىل-رلا كلذ عسب وعاد دولا

 / "ىحم و سدملا در ىف اءدس ناك
 قاد لا ثرحلا يدان دفولا

 األ سو هيلع هللا ىلع هللاكو

 لاق موقف عاطل كناءادص

 ل-وزع هللانمّنملب تامه
 قبو كإازو هرم لد
 هللال اوسرلاذ مالسالا يهاده

 كرمؤأ الذأ لو هملعهللا لص

 ١ || هملع هللا ىلدىنلاهل لاك هر روك ذا تاالاهداشناد:عوىلاعتو هناصسواضر ىف سف

 ل )وسرانةداهشلا ىاتءح ءوهللاو هذعهللا ىذرباط1نا نب يراك :كي هر كجنرب ,ل هو

 ' ترخ الهى اك ئاقيب هلا ىنعتمأ هثمو هب عتمنا انل هم ىا هب هلا الهىاال اول هللا

 ا الا نطوملا اذهل :هىفدحال 3 لاهأم لس و هلع هللا ىلص هنال رخآتق تقورىلا كلذ, هلءاعدلا

 ىلعتفقأ مر نبا اهنا 1لاك موقلان ,ءلجر انعم أهل لئاقل نأ ظفاففو دمشتماو

 يماعاولا#قثإ ب ١! اذه نملاق ا .اعهللا ىلدهّللا لور نأو احم رص مما
 نآدامأ ١ هاف همه مدس هنا 1| عجرفاز اًرغل !هذهىف له ةفهتنادج ربه ءوهءلع هل ١ ىلددلاق

 سانلا لاف هنأ ىذر كلذ. نمتاس1 هتبكر فهاد تءافم ىدووي قاسدبب درمطيا

 لسو هيلع هللا ىلصهلتال اوسر لا ةفدمممشد سلفى اسفل ة(ةياورف 3و١ هسال سود
 لتكن هللآ ل وس ان ٠:تاّقف اع

 ع وك الان ةاسلاه (ةيا ودشو) نواسملا ولسو هب .لعهللا لص ه_ءاعىلص وو دءهش لهنا 1 0 0 2 1

 ريضح نيدمسأ معز "ب ظذا قو هلعطمحا م اءىنأ نأ اوعرىب ويب كادق هللا لوسراب 74 1
 بتكذ ممثل اهم هتاف دص نم شا

 هعمتذكو دارزلاقرخ اك ىل

 هرافسأ ضعف لسو هملع هللا ىلد
 ىاهزرغتهزلنابوقالجرتنكو
 هذعنوقرف هيا أ لعح و هياكر

 امأاب نذل افرصتلاا ناكل
 انرسس عتاد ىلع نا دد

 عج رممهتحاط بهذفات ءارث د

 ءام لعمله ءادصاخأان لاقت

 ىهو ىا ىوادا ىف يثىىمتلق

 ةناو زقو رغصداد نمءانا

 هناهلاه كمكيالل_ءلقئثالا
 ىامتديصةبصلاق هد هت

 حدقااوهوىابءتلاىف ةوادالا

 | لس و هءاع هللا لصدشال اوسرلاةذدهقمس لقال طرا صاعنا كءاعضا ن م ةعاجو

 ديت هنا( اورق ةو)همهيص أ نيب عج ونبيرح اهلواودل اوةىفأط>أ !ىالاق ٠ نهرب 1

 ماها اناقه ىف دال ادهاجلا وادداحا دهاستام ظفل فو دهاشد_ه انها ظذافو

 احا ىعاعن روكودنك ّ :وهذرعاش هرهشو د داح بأن نم هوه لد و. نأ رحأ هناك نيم و

 نوكينأب عملبانكعوروذلاقلاةروبشملا يصعااوعو هجدنأ مدةتام فالثوهةلس
 أ ها هر ىزوملانيالوةلئاذهنوكيذقنمحو ىا ةعاضرلا نمداأو بسألا نمهبع
 ١ قو عوك الاانا ةلسو سماعإلسو هبلعمقنا ىلسهقلا لوثر نعاوث دج يذلا ةوخالا نم

 ١  لوق وذي هقيسل )ر طع بح ص ,هكلم حي رح ريشا الصواف ةباصعاا صضعن نع ى رامأ ام -

 َن در لطبحالسلا ا اش #» بد صه ىن أر يي تاعدق

 بوتان تابقأ ب و ورذسا دا

 لوق هنعهتلا ىذر نه اعلزربف

 سصاقملطد حالشلا كك 5 3 صاع راسخ تايعدق ١

 لمس صاعيبهذفهعدللا ىد در صاع س هزت بح ص تقم دس عق ةوقزي## سضاقاة خاف

 | كاذ نم تامه ضاعةيكرنيعباصأ ىادسفن ىكءهقسداعف لأن مكر , رمضي ىأ ب 7

 نأءاج امال هيادح الو هءلعمقلا لضمقلال اوسرازع را صاع ْن نوكو ب ف دملا ع

 نانناف ليعيد لسقالو عزز خلت نوملا حدك كابالا | يورو نسم ا ايس له ناك الا نرد ىلإ || مسج ار فك لا ىلعد تت عضو
 ٍ نال ١ يبا 1قثدألافوأضو وم د ميري .رمغنمىا انيقسأ و انمقسا لدور و ءىنرنمى كش أى اال الولءادصاخ انا ا

 انأنار-ةءاعدقا ىلصدهقا ل وسر لاةف مق 3 .لالبءاجمت مه رش [نمسانلادر ولا د دريل وا ولا وض دولا, داخل تأ كم

 ل نموكشيلج زوأف نالص نم الاي سف سو ب دو هملع#للا 5 وسر م3 7ختقأ لاف ميد وهننذ ١ نيو نذ[ءادض



 لج رلةرامالا فريال لو ةملع هنن ىلصهقال او.كلاقث ةملهاخلا هش واثنم ناك هو' لكران ذآ هنا هللا لوسر ابل اة هلماغ
 برقةمكلمىل || يوفق لك لهلفا تن !لسو هءاعمتلا لقا لوسرلاةفةقدصلا ن رم قاطعأدقا لوثر ا.لاقفرخ.ا [1لحرماق مدع :

 2ا/ تدكناو كتيطعأ ا ممأ زب تنك نافءاز ارا هلاك ىلعاهأ اريل ضيتالو

 نوكي نأراعلا د نأالاءاسنلا ىداحة ثنو لاح رلا ىداح ناكءارباا نأ فا وهو
 ٠ بااغلا فناكحت ثخغاو نامحالا ضءيفوأ رامسالا ضء:ىءاش كلا ادا ريلا |

 اذاءادلات رولا نايلساكوخإ وس اديعهنعىلاعتهلنا در ةشخخأ ن مضت |

 هلل' ل اوسردل لاه نمو هوما تاهماب ادعاناف تءرسأ اوه اتراشإلا]ب الا تةنعأ | اذ | ْ

 هءلعدللا ىلههللال اوسرفم ةرشأالو رراوةلااة فر كدب ادور شت ايل تو هم ءو هَملَعهَللا لص ا

 لاق انا فو ىالاق ماو منعمقلا ىر هن هناصال لاه بصل تقوناكو ريم ىلَءلو |

 اموزيطامسشلا ب رو الفا ام ونيضرالا بر و نالظأ ام وتاوع-أابرمهالا اول اوقمول ٍْ

 هب كرب ىلعاوا شدا انذا قو ىادقنا مسي اومد قا |مقامرشو اهلهأرشو اهرش نم كب ا

 1و هياعهللا ىلض 35 :اءاجو ىااهل تندد رةلكءاوأوت» لسو هيلا ىله تاكو قلعت

 هللاالا هلاالربك ًاهلفارابكت اانمهتاوصأ اوعقر داو ىلعسانلا فرش ىاهدجو ظ

 ىا وغلااستالم ال كسزنأنا ءاوقو ةراىا مكسفنأ ١ ىلعاوفد را 1 و هءاع هللا ىلصهللا ل وسرلاّة و

 لاق ايلا رقاعيم«نوعدتمكنا|.ئائالو مصا نوعدتال م كتاف مكن اوصأ عفر 1

 ل او وذا 1 ىعمف سو هلع هللا ىلض هع ادفاخ تنكو هنعهللا ذر لعن هقادتعا

 كلدأالأ لاق هللا لوسران كسا تاق :سبق نب هللا دعاية ميظعلا"ىل.هلاهتئادالا وقالو
 هللانالا ةؤقالو ل اوحاللاك أو ىبأ كاد هلال نيل تاقةنحلا زبك ن ملك ىلع
 مداد نوءفر هبا نأي سو هءلءهقا لصد أ نيبو اذهب عيبا ىلا جات وأأ ١

 هلوةلءادبىذآ اانع روىدلاةداعا٠ نعحراخلا عف ةرلا|هددع ىوياالاش دقو ةسال ان

 لصرص:أ انو ةافانمالث مدقتاك اهب اوقف ىامكسقنأ !ىلع اوعب راس وهيلعمقلاىلء أ

 ميظعلا لا ىاسديللاو داولاك مهأذ اكمو مهيساسعا اوجرخدقواهلا علو هملع هلا | أ

 ناحانطل ا اههو ةرمسملا وةيعْلاَو قاس ااوةمدقملاماقأ ة-ستت هثال سلال ل .ةههم |

 نأ دوةظرال ١ وناكم منا وى“: |ةمفال [ ةرسثعا ميناك هنأ 71 ذو لاهاباز .هاورنداو باها و َ

 مو ورغد 1! دو هءاع هللا ىلص هنا ل وسر ثا مهغلي نيو هوزغن سو هم هءاعةللا ىلص 58 ]ومر

 تاع ار ذ و تاريهتاهمهان روغب دهخن ولو وذ تاق دو ةص نو َةاقددد ونور م وأ

 اولخد ومر ذ-اوذفنمكل رب ”اساد_2نأب مهرس ملا لتر لوا سب ايبأنيا

 مكبس وسبدحسم

 ا ا ليو ديلعمقا لص هئاسنئاز بع تاك هنأ ءلديوهورراوتلاو كالا" ىاذ لاق لبو ٠ندل>ر 8 85 1 لجر ىكءىئاد سو هنلعدقلا هدلاعدقلا لص هأءاجو تاماورلا ضع هب ترص (كهداغمآ ضءن فو باف ىدارملا نال || ْ

 د دوهثواريفام ليج ”ايديوغ يل بما وهن هرقل هد هر ن مدالأ نا افنيرذأ [ام وحاب هرلا برو نالذأ

 ءادو سأرلا ف عادصوهامنافاهئعادنغ

 قصدت لوسردالاك مث نطبلا ىف

 هلئال وسرت تلقدلءّمسأف مهم

 انافكءاّمشا!ناك اذا اركياثلنا

 انيلعلةفئءدا| ناك ناواهؤام
 مودا مالسالاو هاما ىلع انقرمف
 هللا عداف فا نُذ و ل-ءاقائمف

 لوسرلاَعف نركب ىف اا لعحوزع

 ىل وأن مل و هماع هللا ىل_ص هللا

 نهكرعت هتاوانف تامصح عبس
 "ىلا نوعفدمت ة ةقرشلا هدب

 اهيفقاأف املا تمهتنا اذا لاو

 تاءففلاق هللا داما تنعم

 ”.ةعاساا ق-ارعتاهلاكردأاه
 لزرءام منسا «(ناسغ د-فو)#

 هيلا اومسنفد درالا نم موق هيلع

 ناسغلشدقو ةفانحو مهمو

 هللا لصهتنال وسر ىلءدؤو "ل بق

 ثاسءن مرفت :ئالٌ )سو هملع

 انهش لهىردنالا ولافو اواسأف

 اق ْن نو. م-منال الما مموق وق

 رصبقنمم-مب رثز ممكسحام
 . هياءهللا لصلنالوسر مهزاجأ

 نيعباراوفرصناو رئاوي ملسو
 لوم-يملع اومدقالف موموقحلا

 مهعداعإ اوقك مهيأ اوسهسإ

 نيسلا فب ( نامالسدفو )

 1 أوس .رىلعدنوءالو اوه مم هرةعاطق نم منطاد وئاط نم نطا رودرال ١نمنط طب هبل 1 روم سان يال نوطدب رغااىف رماللا فرض و

 هللال ود 0 وكل عت اولسأفيفام ا 0 م 0 006 قلاع



 بيب لافءالو اوهلز لاف همالغ نأ ون ات ةءاافادم ون مان ءازو نم ىلع نب ةومالبالا ١ ىلع كءياينلك م !|ائمدق نامالس

 ! .مستف بط أورثك دنا كيدي عفرامقلا ل اوسراب تاّقذم 50 رادىف ثم فلا شل مهقس امهللاءذس 000 ا لوسراةمهدالب بدجمل اوك مر صعلاورهالا دموي هغم اواصوامقو ىفةال_.دلا لاق لاسعالا لذ اممقنا لوكسراي تلق

 0020ج 2 ب بتصخص لبو هيلع مننا لص هللا ل وسر
 ' ةمذر شدت وقو رك ددءدنا نماوفانالو هاا اوجرج اومكنوص» م كلاومأ | ميطباضاب تير حديدي عفرو

 | لسو هيلع هللا ىلصهلال وسر لزنىتلاهلمللا تناك نا لدلقالا موعمحالسال لز عن 1 , ديطذا صان 3
 ١ يا اودصأت سمسا تداط ىت> كي دول مصالو هلو لالا تاء ١ اوكري تحاسب |هتميص ل 1 مانأهثالثانة أ وهدعمأنق و ماهم
 هانعدومت انءلعى 2 هيفابضو

 || س ودا مهعممهلانعأ ىلا اودغو ممم ود اوفو قةطومدمدنف و مهمول نم اوماق لكت اناطع ان زئاوح ان أ

 ١ | لوسراو اراساف ةريثكلا فقل ىشوىالئاكملا ميمو ىساس ااونيزاركلا اهللاةدو < قاوأرس+ آم داو

 ملم هو هيلع هللا ىلص هللا ل لوسرلاتذ ها مم ود ىلا نب راهاوأو و هءاعالا ىلص هللا هنعهللاىذرلالد انءاارذةعاو

 لدتسا كل ديو ىأ ني داما حامص'فموقة ساس ازناذا ناري هاحاد , رحنريك هللا انلقفلاممءو. ءاااند دع سيل لافو

 تارالمالل تا رخل وهم ءاعهشا ل صلاه اغار نآرقلا ع نم يم اويتإلا زازيش لع ىلاانلسر مهسطأو اذهرثك ام

اقد سا باو سوما ىه هى مدهلاة لآ قثرطمدق اها د_وئاتدالب
ت منو ه>نأب :لسو هلع هلا ىلصلء

 . بر

 هنأ دال اوهنلا هجر ىوونل امامالا لاق ربما طظفابءاعد كا ذنأوأاههمان نما ذذخأو أ هتلاذوسر هئاعد ىذلا مويلا

وكب نأ !لهحو ىرايلا مف ىفامهةؤاوب و كليتنا هلبعا ليو هيلعدتلا ىلص
 مديوبو ىسولا در طد كل 3 لاك ن

لصالاف وى مو مما سد لزرت هنال ىا نير: ملاحام ,ص'أسق موق ةس>ا سد انلزئاذا انا هلوق لوسر ىلءدذو# ( سدع يدفو )+
 ا .

 ْ ةاطئاانوص# ممو هن مل سو هيلع هللا ىل_دهلنا لوسزأ دبا ةشالانبءاضقلا
 نم هنالث لسو هماع هللا ىلص هيا

 نود-يمهلابعو مولاومااواخدأم منالىاةبيثكلا نوه <لءقو شل نود لبق ْمد_ةهللالوسراداولاةؤرسع

 قصوءافةاطنا ا!نوصدعن نم رقلزنن اكرةاطْءا !ثودحىف هل اقملااوعو ةيسنكل | مالساالهناانورمخأفانرث اقام 7
 ْ را

 تكلزعم تازن كن | هللا لوسداي لاذ هنعملاعأ مقل ينساني بابجلا لا ديو شيم ١ ضاع لارسال ورا هال نأ
 1| قص هقنإلو -دلاةفاناكست ىأرلا ناك ناو ولك الفهب ت نهأ سمأ نع تاك ن افا ذه نأمالساالناكن اف افا

 ىدمدعبأ 2 5 سبل ةفرعم م بى ةاطنل ١ لد أن اهتنال وس .رابلاةذىأ رلاو» لس .وهملعدللا نعانرجاه و اهانعب هلَد رد هال
 ٌْ ا

 ش مان أ ال ممول طاطغ الع 027 اوه واماع نوع ذ ىص مين ومْمةممر ل دععأ ال و ركل

 ْ لاقفهشال اوءرابلو و ضعي قلعدضمب ع | لدا اىا لكلا ةر سفن واحديم تا ن م

 هللا ىلص هللا لوسراعدو انلوحشا!ءاث نا انيسمأ اذا ىآرلا,ترشأ لسو ا

 ا هنعدهللا وذ رد# فاطقا دءمدال زمانا رظنا لايف هدع هللا ئذر ةاسم يدهم ملدو هم هماع

 ْ ل اوتو هللا دكرب ىلع لسو هيلع ىلصهللال وسر لاةذالزع زعم. ل] تا -وهللال وسرانلاك و

 أرح تما مسيو هيلعدقلا ىليصهئاسارن ا ظذافوىا لوح دا سانا سمأو . دفان

 1 تكربترذمل !نمعضومىلاتهّااافةروءأمامماف اهؤعدلاقذّدرت تكردأف اهمامرب

 | اوذفتاو املا سانلالوكو ةرضصلا ىلا لو هياء هت ىلههقتا لوو لَوَكُم اهددنع
 [|| اوناك مهمال نافطغننبورع.تلعأ ني لو ها كالذي لزنهن أل صالا قؤاركسعم عضوملاٌك لذ
 در ححجمل

 هللا ل_صهللالورلاةفانزش
 منك ث.حدللا اوقتا لو هملع

 ن“ مكح هه ىا مكملي نأ

 هللالوسر مهاأسو أ.د مكلاعا

 نيدلاخ نع لس .وهيءاعهللا ىللص

 هنأب هو ريخأف تقع هل هنائسس

 تضرةنافةثادل تناك هل بةءال
 هلعدللا ىلص هللالوسرأشنآو
 نب دااحن ع ..امصا ثددع + لو

 ني رهاظم 0 هدو ىد شيلا ده عمي عدم ع نكمعيرو ىنىس عنب و ىذ سبل ةررئكادل ةموق مس ىو تان

 ,سايلا ني ةخباط نبدأ ورع أ رم اني نه ىلا بسنت ”هليمق ىشو# (ُه له دؤو) لسىهريغ ىلا لاح ّن ا فا“ ..الو لاس سم ى

 لجو ره هع أ - وهيلع هللا لصمللا ل اوسر قع انمدقلاك هنءدللا ىذرف زان درقمْنب نامعنلا نءقويدااىو رريضم نبا



نأ اندر أنا ةانهس نءالاج ر مويفنا نامهئلاريسُ 1 غ (ةباو دفو)
 لاق فهدوزتثماعطن :مأ“ ءاامهلالوسراموقاا لاق فرص 

 مهلخ دأفمهبقاطنافمهدوزفقاطنالاقاعقوم موقلا نم عقي هنطأامرقن مئنالا هبمهدوز ألم ىد_:عاملأك وقل دوز

 مهتجاحهتمموقلادخأقروالا لبا 44 لئمرقلا نماهيفاذااناخدالفهنءهتنا ىذدرعلاك ةراعلا مهدعصأ مدزنم

 : نورت (ق تنكو نام_هثلا لاق ّ

 عضوم د-ةفأامو ترظنفح رخ
 هلزمعماذ- هو اهناكم نم ةرغ

 ثاكرم ما نان ل_سو هماع لنا ىلص

 دنمارك حل اقلادازفال. ءاق

 فو) هندايز ىلعرقساو مهتبانك
 ةناوعا ؛رأ 000 اور

 هصتقئلىاهأزرنملان'اكو

 ميسا

 تاياورلاةذ_هنيب ةفلامال لاقي دقو ملسو هلع هللا لهنا لوسر ىلع مها نب رهاظ٠
 هما لوط هن ىلد ادم لانهلسو هملع هللا ىلدهلقا ل وسر ىو اَ لَ أف را

 [ههطقف نوألا عقوف:اطن !نوص- لأ لمخ عا ةيلسو هه سيل ًاوئأرب م

 لءاقو ل ةلاو اهريغريمخ ل. ن معطق ةعطقأا ن ءمهامن مغ "لذ ةئامعنرأاوعطق تح

 لاق ٠ موف ىقعوهور عمود ةصنب ب وناعردهماءولاَمَماا دش كلذ همورلسو هماع هللا ىلد ْ

 رانج ىلع ناك. ردت مول 7 ملون .اعدلل ا ىل_د هنا ىلقامو سرئوةانقهديؤو براااهل

 ه-ةعهللا قرر عنان ع ملم ققىاقمأن .٠١ ف ايدك فران م نر موط2 ا

 بكرنوكينأزاجر يم ىلاهج وّمودوراج- ىلع ءلسوه. .اعاللاى ص هللالوسزتيأد

 اذهىلاد_ٌرب (لوقأ ا( ىهمن ا سرا كلذ بكر للام ةا'لاحو قدر انااقراحلاك لذ أ

 هسفْد لاق ةارشاب انو هلعفلا ىلص هنا مالكلا! اذ هرهاظوري.ش ىلا هج وةمهلوق عبلا |

 رشا نوكي ندعم ود>ىالا هسفْس لاهل ارش اسم )لسو هيلعفللا ىلسصهنامدقتو

 95 ةوك دقو ة:ىلاىاودلارذوتتام هنالك 00 لئق واذاادحأ لدم ةيلوهسفن لاتقلا |
 عاتمالا فامكاذالدبو هشد> لد :اه ىاه سفن لسمو :ءلعهللا ىلدلتافو م-وأوقيدار ل 1

 هللا لصهلالوسرولتاةدوهي وىرلانةاطنلا نوصح نموهو ىا معان ندخ ىلع أو ا

 دقو سرتوةانقهديؤفو دس ورة ءوناعردهءاعو ب رظلادللاتش سرق ىلعلسو هملع

 نمزح [ىلا هعف دذأمش عنصرلو عجر ذنب رحاها ع نمل رلهءاوأ لو هم 0

 ىسرامنالا ف ثكف رسام ومدشت د وبا بئاكتج رح وأد عمن وع .رثس رحاهملا |
 هيلع هللا لصدتن لوس رىلع اذ َدَم د افدفق وهف لو هلعمشا ىلصمتلا لوسر لا ىهتنا ْ

 « (نب رعشالادنو)و

 ىدر ى ءكالاىمومىأ موق

 رعشأىلانوبو سم مهو 4 :ع هلل

 هيلع هللا لص. طع اودذوددأنبا

 لهأ ضن مهءمناكو لدق ملسو

 ' سانا مييفو ايسر يجنن م نهلا

 نوةةحلاونيدلا ف«ةفتنل انتأ [(ت

 ثاك نمد رعسالا مو ةناىلع

 عاتموبدأ ص
 ' كنف

 اوعقجا اذإودوفول اً را ب رلا نب ةناك لمقو بحه هماءاهاقاأ ندع اكل :نمه.اعتسةلٌ حرب امنع هللا |
 نءنوره نب ديزبىور جى 59 امال لاقيدقو اههريغدلأ امن ىلع لديام أم سرف كلذ لءاعقتجا اهنأب عمو |

 ثاهنءهللاىذؤر نينآ 1 دقناك هنءهّللا ردم نندو  ناف ىا هنت لصاوفَمدم ام د الذأ ١ ىا اووكت تأن م ظ

 لاغلوهيلع هقالس هت! لوبر 5 ندخل كلدلظىلاز حاف ادب, :راس!تاكو حال لا لة ثو برالاهامءأىتح براع ٠ْ

 مكسأ مقرأ مهموق مكلع مد . تردبو ى!هو>و ىلع هل. >ةداد تارثو هسأر ىلءةضمبلا ىشوفاحرل ارد - هسياغق اأن ١

 اولمذ نويرعشالامد_ةفاولق هي-مءواماكمىلا ةداطا ىوسف مو هيلعللا لص ىلا هياَونأف ثواسملا هكر: :أفهامع

 ئائاق نو : م ىلا «:ءهللا ىذرةلسمنيدت,وشأءاجو ةدارخلاةد.ث نم هنعهللا ىذر تاه ةقرخ
 هررحوا ده هبدالا قلنا دغ هملع هللا ىلص لا ةذ ةم سم نب دو هش ىسأ اواتةدو ماا ن!لاقنىلسو هءاء لقا ىلصهننا لور 2.2 .٠

 نملا لدأ م انآ سو هيلع هللا ىلا ن < هلأ :ء هللا ىذر مطمنب ريمجن ءدج أمامالا ىو رو ب ل ال

 ممتكس فن الا لاق مثل. و هيلع تبا ىل_صت كسذ نخخالا راصنالا نملح رلاقذ صرالا فن مرام مهو با معيدلا ممن أ

 نو «رهشالا لو هلع هللا ىل_صلاةفاو عيان .واواسأ 1 و هياعهللا ىلص هللا ل اوسرارقلا وع مينأالا لاو هللا لوسراب نيالا لاف
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 نيلأوةد؛فأ قرأ مه نم |لهأءاع ل وعد لس .وةيلعهللا ىلصهللال وهرتعملاق هئعدهللا ىذل5 رر ره ىلأ نعو كسءابيف َ :رصك

 واسمي نموهوداذ ع جيدي دشن! نيداذذا!ىفءالر دن اورشمأاو مغ !لهأ ىف ةذيكسا او ةبناسع ةمكسحلاو ناع ناسوإلا واق
 ءاقصنال نوأا لهال بو .:مىاناعناالاهلوقو سعشأ | عاطمىلق ظ 6 .ربولا لهأ لبالا نه نو رثكملا مهو هنود

 0 صلال ل ىَدؤ'هرهو-ناو «:ةرو.بلذلا

 هيؤيددتلاو ل نافرعءىلا

 وألاق و دامت الاو نامءال وهو

 .اًذافم,ممدينواذتامنوردتال مكنه ةيئاعلاهقلااولأ ءاوودعل ءاقااوذئالل هو
 | متنها ماو لد. مهيصاونو اةدصاونو هوس روائيرتنأمهلل ١ اولودذ هرّومَق)

 | هنأىلملديامممض»«:قامسىفوىا اوريكواوذ ات كو ثءاذاف اسواح ضرالا اوهزلا
 ظ ةلسم نب ل ودك م 9 لك يهدتاطءلان رو ه- لهأ لتاةد مانأ ةءيس تكمل د .و هماع هللا ىل<

 || هللا لص عر ىصمأ اذاف نافغنبنامعر كسعلا لحم ىلء ف: ولاا هنءهللا ىذر
 1 ناكوه-رجىوادمال ملا كلذ ىلا لو <نيململا نمح رن ءو لا كلدرلا ل دو هيلع

 نم ةسداسلا هلل تناك اناث لءللا ةءارسف هءاحص أ نيب بواْ يل سو ه# طعما ىلد
 ١ هياصصأب هةعدللا ئئذررع فاطف هذعهللاى ذر رع ل وهماع هللا ىلص لمه با عسوسلا

 ادسدا هانعموري غر ٌةددمع

 :ئ.نال كك ؛نم ناعالا
 ىل ةو نمل ن٠« ة.ءاهتو ةماعت نم
 مالكا اذه رو دهأ هدأ اودكم

 وهو مل :و هيلع هللا لصىبتلا نم
 زعن.- 1 دما نوكلةف كودك
 هرئفوهىذلا لحلاىلا ةممتلاب
 ممنالراصنالا دارملا ليقرةئانع
 نا.ءالا يسنذ لصالا ىف وم
 ريغل قو هزات موكل مهلا
 نيدلافدو ثلا ا ىتءمو كلذ

 مووةمالوالاكو ناسعالاةَودباَواج
 نم زي -,طاخلا نا ىلع لدي الذال
 دار_لامتكءالذك او ندا ةراوملا
 10 الهمم 1م نودو- وملا

 ثبدحلاو نامز لك نمل لأ
 كسا ا نوأ | ىلا بس نمل سيل
 ىفد.ا-ول نم رااغتال همقلأ و

 ناديالاو بولقا'قاكر نمل اة هب
 طالغمماذ لاهشأا لها فالي

 ىراذأاقو زادالاو روم ملا

 | ناهنع هللا ىذدر هيرمأفلمللا فوج فريمخ دو نمل جرب أف مهةّرذوركس# !لوح
 لوسر باد داب ىمناو هذعْك سمأفهلك أ ى- مكس ىلا ف بهذا لاق هق'ءبرضب
 | هلع دأو لفرع مالكل سو هيلع هللا ىلص عمسف ىلصهدج وذل بو «.لع هللا ىلص هلا
 انأاب ىتمونلاةف لءاروام ىدو ال )_سو هلعهللا ىلص دنت الوسر ل اًقث ىدو مالح دف

 هده ند ان منوال دن موق دذعنم ةاطئلا نه-نمتحرخل و م'لاَدو مءاقلا

 [ل_ءاولاتقال دو: تيو مهي رار ذه .ةنول .<«قشلاىل'لاقن دو.هذ, نيف لاك هل الا

 فقمولامعومها اومأ اوا-تدأ مما نممد ةناموفانالف مهداردنم هوةدأام دارملا

 قشلافمهعوادذن واه ممنأ مهفام بس <ري_خأريخف اكل ناوأ ةمبثكلا وص -

 |ندط ذه ىفو لءاةءلفةدثكلانوص-ى مهي دارذاوا هدأ نويهذياغا ,أ لاااو

 .تانايدو قءنمم ضرالا نش _ءذتدءىفةاطالا نود> نم بعصا نداطوهىذلا

 | 1 و هملع هلل ىلص هللا لو .رلاق هل> دن تنأو ادغن ملا تانداذا فو.سو عوردو

 ىشام.ةىرخأو ىريغهذرعدالهنافهلعكةةقوأهللاءاشنا ىدورماا لاه هللاءانتا
 اورغدف تارادلا تحت لاح اال حو قشلا ىلع بدا و قينمتملا جره لاق
 ىدنق-ا مسا للاب أ ايلاف م ةبيثكل !نوص ةلعسة”كاذكو كموب نم هتف نصا
 مالسالا ىلا ىل .و هماعهّننا ىلهاعد مث كل ىه لاق ىلاهموذ :بوز ىلو لاق نم ؟تنأ لاق
 ىلا ةيارلا نيطعال نع هنا ذرة سم ني دج لاو هيلع ىلص لاق مئامانأ ىفرظأ أل اشف

 | ىلاةيارلا نعئدال مل سو هءلعهلل ا ىل_دلاق طفل ىفو هنامو هلوسرو هللا ب < لحر

 كل. خأ ل تاق منن 'هنكمفم دب ىلء لج وزع هللا خفي رب لا ىف ونالهلو رو لنا بك ل بر

 هللا ىذر نيص- ني نارع نع
 ىينمارف: نااو -مانءواههنع

 هللا ىله<هللالو ءرىلا ارواح مي

 ' مة فياياورشإا لاق: ل وهيل
 الا ىرشلا اوايقا لاف نمأ | لهأ نمرش: ءاج 21 -وهماع هللا ىلصهنن ١لو ردح ريغتف اذطعأف امرشا اولاَعُف

 هريسغ نكي لوهللا ناك لاقف مالا اذ_هلوأ نءكللأ ساو نيدلا ىف هننفنل ذم هلال وسراانا .ةدق ولا يتوب اهل .ةيلذا
 ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا وسراند لاف ام ئءهقا ىذر ساب ءْنبا نع رازبلا ىورو ىث لك 2 دلاىف ب2وءاباا ىلع هشرع ناكو

 : مو هيلعدلل 'ىل_هىملاأ دنع ةلزم مدل دسأ منع هلا اىكدر ةياددأ ارمنكم كل دد-دعو

 أ



 تاء مكحإ ١ و نانعنا ءالا ممعاط ة هجومه ولة ةلقأ ع نول لهأءاج و حفل ١ و هلل ارمدأ اح ل أهالاه دانت 0 لا

 نول الحأم هلبتيذك لاه دق لهأ لاك ريخلاج رلاىان رهن ةيسعا لاك لو هيلع هللا ىل_هىبنلا تاىاريطلا ىورو رو

 » (سوددفو)» لع ىلا. ءاودباصس هلل او ثد لا ناعنامالا ْ

 ةرامالاتدم> الم لاق هنأ هسنع هللا ىذر باطائا نير عنعو اهاطعيناوج رالا |
 مهللاو ميسو بلستللا ىلدهواجا[ف.ةثدنوذأ ءاحام فاس الئالذ ل_ءاو مومااكلذالا ْ

 نيمدل دلو مكقانءأ نب مضاف ىدفت : ل اودىؤو قمالح روكما نع دال أَن 55

 ذئمونالا ةرامالا تد' ءامهشاوذ هنءهللاىذررع لاق مكلاوءانذسخأ ءاومكير ارذأ

 هلعهقلاىلصتغتلان اذه ري ظ لود نأ ءاجرلس وه ءاعهشا ىله 1ىردص تب كك و

 ئشااة.2نم,مزلب اللاش دقو اذ هوهاذهوهل اكو د ذخأت هوجومت امرك ع ىلا لو

 0 نءرخأ لا فس ةثدف و قواها :ءامو ا ازغااهده ْو ّى : سكعلا فال هشت

 مرك اماءنا ىوربو لم ضل .اذا.هفصولا نم هخأو كلذ ىف فصرلانالاوان دار :ةلاوزه

 الو ته:ما1 ىطعمال مهللا لاق رم .تىىا /- و هءاع هللا ىل_صدتل | ةمدغأب امل ههحو هللا

 ىلصلاَةق همامع 00 ءوقاان قسمت لس داق فاد دةناكو ىا دم رلا

 هدو هد .دْخَأو .نءهللا ىذر عوكألا نب ةلسهماا بهذف هن قات م «ننل ىو هسماع هللا

 ىاءاوالا )بو هيلع هنا ىلمدل دقعف هيفدع بصع دق لو .اعهللا ىلد ىنلاد نأ

 هماعهلنا ىلص هنأ ى اربمخ مولالا تايارلا نكمل دعس نباو قدما نم نعفض الا هءاولألا ٠

 مونع هللا ىضر ةدايعنيد عمور ذذملا نب بار اور عوركب ىأ نيم 7تاءارلا قرف و

 ىذرة نال درب نمءادوس ل سو هماع هنا ىلصهللا لو سردي ار تناكوةيولال !تناك امناو ْ

 نأرك د لهاا ىف ةساب اررلاستر ىك دا ىزب ,رقخلا مالك ىف ىو تاقملا يدتامنءهللا

 نامقس أ دنع ىلع مرو مال.ءالاءاحو برطا سيئر وكنت ةيار ا اداحلا ىف ناك ناذعلا

 اظفاحلاةريسف و :رادلاد عب نمةملط نأ نب ناثعدنعاوللا و ةناداسااو مال سالاءاج و

 لاش ل ةعذرغ نمد مصءاد وسبا روسو هب ه«.اعهلنأ ىلع ؛تناكو هلفآ هوس ى طاممدلا

 كلذ نا هم و هيد وهللأ م رك ىلع لا هعئد ضد ًاءواولوءارصةبارهل ثاكو باقملااهل

 لسو هيلع هللا لص هتيول أ تناكو هللا هسر ىط اءهدل 'ةريسفو ناقعل اهل لا-ةيءاوللا

 ىذلاءاوألا اذهلعلو لعلا كال ذىف ةباك ناك داوسلا لعل ود والا اهمقل_هجاعروام-

 بوةكم ضسأءاوأ لو هءلع هللا له هل ناكتاءاورلا ضب ىفءاجاع ىءماوهدوسالا هم

 هملعهللا ىلصال نأك مهضهبل اوةز# هلءاو داوساا.ىاهلفال وسر دست هتئاال اهل اال همق

 دمرأ ىفا هللا لوسران هو هللا مركإ ىلع لا 0 هئاسن ضب نم ناك ءوربغأ ءاوأ !-و

 ديدشدمرأ لنكرول وهلا مرك ىلءىلا لو هملع هللا ىلص ثعبف ت» طعأا ل عئام

 ناد عبد اهشعف قصب ظفاىفومل سو هملع هللا ىلص ل فق ىتدق عضومرسهدأ ال ىرثاك ْ

 ئ-ممد 0 ا هو ©ا

 م-همودق ناكو دزالاىلا ممسُأ

 قد« نيالا عبس ةاسرب حج

 ىدودلا ورعب لسفطلا ناك

 هكممدق هنا ثدي هع هللا ىذر

 سو هماع هلا ىل_ص هللا لوسرو

 لاجرهءلاىدك ردها لب 1

 الح -رلرفطلا ناكو سار

 ةئارضا ١ لك ايديلار ءاشاتي رش
 ١ده وان دالب تمدقكنا هلا واقف

 قرفانرهظأن ب ىذلا لجرلا
 هلوقامناو انءارآتنثوانتءاج
 هاو ء ءرااني فرق ر هاك

 لج رلانيبو 4 .خأو'ر ا نيبو

 ىلعو كدلع ىمان اوهةحورو
 نءانماع لحد د_ةام كءوق

 هدم عهبسلال اوهماكت الذ مالكلا

 تمزعىتحيلاولازام هقئاون لاق
 ىتسدلك أالوأمش هلم عمءاالنأ

 تود_غ نوح ىنذاف تودح
 نأ ن ماقر فاءطقىاامفينركه ملا
 دصعأا ىلاتو د_غنْئد غامد
 و هيلع هللا لم هللا لوسراذاف
 تقف ةيعكللا د_:عىلصنماف
 قوعننأالا هللا أف هئماد رق

 اة-ى>امالك يووم |وق ضد

 . ١ تاقذ
 نسا ىلع ىئامر ءاسشبنأ

 0 نم مسأ نأ ىنعنعا5 عمقا

 هتعب دن هس ىلا مالا اوةالصا !هياعو أ ىح تةكف لاف تكرئاجبق ناك ناو تابق ان س-لوة.امناك ن اف لوةرامل>رلا
 ل لرماىوذوداوسرئامهظاو 4 :اذكواذك ىلاولاف دةٌكءوقنادتا تاق. ١ءتاذ دهس م ل_تدادا قس

 ملغ مهر مح باق طقومهرو و ف مهد. ,ك هللاذ رد اشس حال , 5تءومق هين! ناالا هلا أمك اوق عمدلالنأ ل نجال فس رك



 نسا ؟ طةالوق نعمسامةقاوذ ال لا نارا ”ىلء النو مالا الا لو ةملع هللا ىلص هنا لور“ قلك طرت لرمأ ىلع ضرعأف

 0 !عجار فاو ىوقف عاطمو ضارلا هللا لوسرا,تاقو قاساةدامثتدمشو تاساف هنملدعأ 1 !سهاالو هم

 لاسقفذيآ للعين اهلنا عدافمال_الا رك ليقطا لاق ارونهل ل مج مهلا (ةبادرفو) ذي[ ]أ هلل«سامهللا

 1 ةملث تنك اذا قدح ىوقملا

 نير رون عقو رانا ىلع ىدلظت

 فمها |تاقف حابصا ل مىوءع

 اولوةد نائذشاىلا ىفحو ريغ

 ىقا رفا ىهس وف تعق و ةهلثماجملا

 ىطوس س ار عمقوفم-ميد

 "هلءال !فلد دنقلاك ءىذيناكف

 ىلإ ل-هفظاا ناكسذ ةلظملا

 روالاكلدهموقىأ ارةروالا اذ

 تحد الف لاق مماعل.ةءودو

 راك اًهسناك اكو نأ نءابسم يف

 ىهمتسلف تب ا ىنعدل |١تاَدَؤ

 تلق ىابلولاق َك_دمتساو

 هللا لصد# نيدتعبانو تاسا
 كد ب دقت اءناك سو هياع:

 رهطو ل هةغافىهذاق تلة لاك
 لاف تلءامللاعأ لات مث كيا

 ءايمت هيامثرهاطو ل تتغاف بهذف
 مثل ءاخمالسالا هلع تضرعف

 تاةفهةجوز هن ىتحاص ىناتأ

 تساو فهي سلة نعل لا اهل
 مالمالا قرفتاقلو تااككنم
 اد_عت تعدأن وتاكد 2و ىدنب

 اهرمأ نت ميتا
 ص ”رهذ تءاض و تلستءاق تءهذف

 اسمو داعدمم تاما مالسالا هيلع
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 | 0 رف 0 ادو ةهيايعدأ حقو فك 0 اظْذا فو هر ىف ل عضو

 .تءدصال وتدمراف اظذافو ْدءم وده !تدمراف هنعهقلا ىذرىلءلاك عج واهم

 أاسشيلطن منأأ ىل م وةقيطا ف امسا | اًذهىفو َه رةعاسلا قىءاممكحتد تاق ظفا ىو

 ِْ هسملالصوانع رهباطا ض درعمب لو ىشأ 'بلطيمل نمنأو ام امااعدمر< هملطل ضرعت وأ

 || ىلع ىاعجا ل_ةياول فسو نأ هللا مسردلوةب لو هملعهقلا لص كلذلا راشأدقو
 دعو ىاةنسهنع رخأ كلذ هانادلا اًوس لحال نكساو هّدءاس نم هلم ةسال ضرالا نئارخ

 1 مدلان لكم يهدم 7 رب رسال رعأو هم -سزود ءاقو هادرو هب - وو كالا ا ءاعد ةيديلا

 تءتوول ل. ةدقو سه يهأ هما ضاوفو قرب سان م"لدع هم ,لء برضو توقام او

 ْ ههد وهنا رك ىلع نعد ١ و رىدازاهدب ايربال نم سأر ىلعالا عقتال عسا نمدوسشاق

 افهمه وهنتا عركىلءلاك دريااورخلا ىفكحا مهلاهوةبهاعدلسو هيلعهتلا ىلههنا

 0 ءامقااددد_كلا را ىف سلي ناك ف ىاادربالو ارحالموما!كلذد هبت دج و

 ىلا الففيشللا ب دوُملا ظفا فو نيق.فاناننبوثلاديدشلا درب! ىف ساب ورا

 دعر ودودهج وهّللام 1 ىلءىلءل> 00 مهضعيماكح ام كلذ فا اك دقودربلاب

 اءدصل لالا اذه ىف كل لدتا ١ نانينموأ اهب لاقف قا هعمط3 ىا ةئمطق لههتدع

 | تجرخ ىتلا تفرط ةانمئاومكل ١امنم مك زرأالهللاولاقف اذكه كسه م حمس تأ 0

 || نم تساهنءهتلا ىذد هتدءعرنوكت تاو هنال ةفااضمال لاقيدقو ةنيدملان ماهم
 ىلاراثأد_ةوتق ولا كلذ ىف ه-ةباصا ىخلن روك: نا زاوللئاسلاهنظام فالخ دربلا

 هل وه ه:ءىلا ءهللا يذردب د زمهلا ب اصلقتلا

 ءاذ_هراعماوهأ اكو كسا ءعب تاقتانا ىل-عو

 ءاولنامعلا اهلواز اعف * ٍباَقءقمعنار ظاادؤو

 ْ ىلصااوق لذ موءاوالا ىلعةيارلا قالطاةءارلا ن هةدالل_سو هياعدتلا لص هلوقفو

 ادهءاولا ماعقاطيدتةيا + ارلا نأ ملة وذي ارلا هدهد هود ودلع 7 ىلع 50 لطعدللا

 1 ىتااٍباق_ءلا.ةفورعملا هب ارلاهملا تناك ه#نعهتلا ىذر ناءةسانأ نا ممذعت مالك قو

 .هيلعمقق ا ىلصهتي ارةيعسأ لماف همالك اذهب رااتءجادا سدرالا اهس<ال تناك

 لاكهننا لود رابمولتاقأ !مالعههسو هللا مرك ىلع لاه كلذك ان وكل بامعلاب لو

 : مهل داود يلا وايجاد قلوس فاومقإ لاب النأاود مثد نأ

 1 ةررهوبا هنأحأف مال_سالاىلا
 ةايعنانف تدردال مما هل لاق ةدارلا ءوهماع هّللأ صودواطعاا!(ةداورق رسول رج“ ماين

 || فوو مايشرا سف تقدلت: الو س / ى- (ةياودفم) د هناي

 ىلا مهءداد ل موق ىلا عج را لاف م 0 لص لاقت مميلع هللا ع وعنماو هّلبأ !.ع داؤّدم 3ص م ال ت ةاواس وددهأمو هللا سوف رو 0 صلاقذ 1 هللا 0 9 || 5
 صديد نخو دا ىلا سو هيلعهلقا ىلص يما ارحاهىس قالا م*وعدا سو دضرأب لنألذ مهيأأثتعجرف رف مب قذرل ١ و



 هللا لصمش ال وس ربان ة لعد ةنامعل دراددعلاىفا واكو هدب نينا وأيهما سر دما تازنو هرم وهو ل و4 اع هللا لص ئىنلا
 عمظءاوامالك ىااهاوفام عيطاواهوجو ساثل ان انآ 10 لو هيلعهلنا لص عنا مهران يبخجل دوهسسلع

 فاح 0: !!ائءاست سودنماش نونا 6 نففوةلب دااا:مدقلاك هعدللا ىذرةريرغ ىلا ن نءقعبا !ىوروةئاما

 ارقفىرامغلا ةطفرعنب عامسس
 ميرهةروسىلوالاة هك رلاف ٍْ

 هللالنأاو دهني سم لناف لاق سال لئاقأ مالع هللا لوما 6 رصف تهدي مو

 لف نيفاطمل 0 دل 0 اهةحالا مهل اومأو مهءامدك نا وءنزمدقتكلذا اواهفاذاخةتلا لوسراد 2# ناوهلثاالا

 | ىلع هدو علطملا هال هلثا ىلع م هر ارسو مهئطاوب باس ىاىلا.عتهللا ىلءمماسحو ا
 سانلا ىلع اولاتححا اذاأرق |

 ا هللاو- ند يو ا ميس رس حجا عجج +

 هلىع رك ما نوذوم-سد ا

 ا:غرفا اق صقانااءلاكلاك اذاو نو ةيال هنكب | نتداوشلا .نايتلاب هللا ميج زمر مناع و ودا هقالسمف ' ىفوالاب لاك لاك ١ اذا نالاكم اهبق دم 2:ىامعئل ارسل نوكي نانم الريش ا دسار الج ركب هللاكدعيذال هللاو
 مداقوهو د رام لسوهيلعهتلا لص ةغب دحن ءوىا ك_ءاعهللاخ تفي ىح تفةلئالو شما هللاق .ظفافو موياع باب هللا لوسر لئاه لاق اند الص نم ْ مهريخ و 8 هيلعمتلا ىلسصنل لاقت م ندد“ اكزلا رت ىلءالوةالصلا كرت ىلع اهني طل ,ش

 ناكمىف هبع-م“االتاقأ م كملع 2 اعقل ا مدق الوراق "دل هعلاريبش موب هج و هللا مرك ىلعأمهتادلب هنع هللا ىذرا
 انئجو عايساندو زف هتئجالا ادبأ كد.ءنع مالسسأ اهيلعلد ريج اذه كلذ ن مك عمن اهدس ,ىسقن ىذلاو ىلءايلو
 ف جان ةأنّد 6 1 ارضا نءاددحاو مون لك هيارلاىل طعد ناك لو هملعهللا ىلص هنا(ةياود و ) مدكدإو دمسانأ و وهوةاطذا ام رو هدف راسم نرعل ادءسكلا ىلءانذنطاو ناوضرلا رشتسافاععطقأ لامأسا هءر رضول فاسو

 نيالا عم 0 مءافانملع 33 ت6 دهب دقو مف نكي لو عجج رول: انه :ءهللا ذر ركب هن |ثءعبف هدعس د و هياصصأ
 واذا تح لوهيلع هللا ريغراركاغا وراغب سيل هيدي ىلعدقلا خفي هلوسرو هلا بح الجر ادغءاوللا ىا ذيا رلا لمعلا عم لزا/ لاق هنع قل نيطعالمال_سلاوةالهل اهماءلاقن تف نكيلو عج رولئاةفراصنالا نمالج رثعب ىذرورعنبلفطلاناىورب و مدوهوِدقَو منكي إو عجم ولت ام هد ارب ىادغا ع نم هسنع هللا ىذد باطاخا نم رع
 9 لوسران تاق ةكمهملع امي ضماخذب الاذن لم هينا لفةفدمرأوهو هد وللا مرك ام عا اعدفرارف
 لامه سووا هاطع ًاوهطسوف هقم_سو»ىذلا ىاراقفاا اذ_وديدطا هعرد ممم قع ةمجوب ورع ٌمصىلا هيمن الو هيلعهللا لص هنأ 0 اورفو) رص اان هعم ناو هلاعدو ىاكملع هللا حشد وح
 د .هللا تدق اهزكر ىتسلور يا ميه+هج و هللا مر كس ىلع حرذن ندملا
 امو متولعىدو ويلا لا ةفسلاط ىبأن ب ىلع لافت تن آن ملاقف نصا سأر نمىدو ع
 بح مو ثرالاهبلا مهتم جرت ن ملأ تاكو نسلم لحأ هبل! جوت ىموم ىلءلزنأ

 ىلع هلةةفايراطتة هوو هللا عركا لعتثون رواسملا ف ككناق: ةعامشلاب اقور «مثاكو
 هسرتح رطف هبرضو هءاع بج ص لمخ- ب ص هللا يرش متن هلا ىلادوهيا مزمناو

 هديؤفل ريف هسفنن ع هب سرتتف ندا سا دنع ثاك اد اناب هيد و هللام 1 ىلءلوانشف هدب ع 557
 لاق اري ش نينا هرهظءارو ىاهدب نمداقل مث نصا سيلعهللا حف تح - لئاق وهو

 ريخلا ا -هىف مهضعب اقر د ةئرلف باي اكل ذبل: ن ا ىلعر فت ةعيسوان تدهش ىوارل

 معهم ده هثعيفدق رجا ىدح نس ود

 لوةيو هر هءلعرانلادةوا

 اك دامع نم تسول نيفكسل | ذأب
 اك دالم .نممدق |اندالمم

 مسد اًوذفرانلات هوشح ىلا

 ىل-ص ىقطحصملا عمناكذ عج رم

 تدئرا ااةضءق َّ 0 .و هما هللا

 ىبح نيلسملا عم حرب رعلا
 نم هد درا هألاتق نم اوغرف

 ىناىلاهورعافارؤرت أ ارهلا هيادك اللا َهفانَو انوراك أر ورع هسا دععو ةمامأ| ىلا هج وةموه وتاكو مهرب دريسعو ةماعل ١ لهأ ,
 سيحهتبأر مام حاب ال قملطي ب انا واهجر ففىتلخدأذ ةأ سها ىةيةلورئاط ىف نم حيرت هناو قاسد# ىممأ ًارناتدأر
 أ ارهااماو نو ورق ىف نم حر ىذا ارئاطا ا اماو عض اوف ىنبأر قلحام لافاذانجاولات اَءاَوأدةفدتناو واما لاه اربسخ اولا ع



ىانا ب !باطأم او انيق بسغاف ىل ا, ه2 ضرالافاه- -روق 3 ى:اشخدأ ى |
 قا مق ايبا هد عا ضنا ل عوهستتما راى لاق ءعةسح مث

 ضعبلاكو مهتعهللاىذر رع نع لومربلا ماعد مدتسا مث ما خم ىفش مة ديد ةح 'رجهليا رخو ةماعلا ي ىلا ةطأاذ

 نيدانجامد مشةسا هنا شعب ىموم لاهو نامح نب اذ _ميمزجو

 -مثكدأق

 ان لومربلا همشتسا لمفاطلان'ىزاغملا ل ل

ل مفطأا ع نءىوغندلا حج رخأو
 نب

 لاق هنعهقا ىشر ىمودلاو رع

 ثارقلا بعك نب ؟ ىلا ىكأرقأ

 هناصسدّناو اس ردت ذ هأف

 ملءاىلاهتو

 هللاد_هعنق راط دو«

 *(هنعهللا ىةري راما

 دادد نب عماج نع قويلاىور

 لاقي لج رىثدح لاه ىرامما

 لاق راسم اهنتادرءْنقراطدل

 ناكو زاحملاىذق وس متاقاىفا

 ةمحاش ة ةفرع منح رف ىلع

 هقعمسف ل_ رليقأ ذا بكيك

 اواوقساننلا هيأ لو رو

 هعش لسرو اوحلفم' هلئاالا هلا ال

 هيبعك ىدأدقوةراج اره هرب

 القئاذك هلاسانلا!هيااءلوةنا

 مالغ اولاه اذهنمتاةفدوقدصت

هنا يعرب مشاه نم
 هللالوسر 

 اذههيلعفي ىدلا اذ_هنمتاق

 وأى زعلا دع هعاولاف ىذالا

م سااإث لا بها
اورجاهو سانل 

 

 ع-صدوم ىش و دي اب رلا نم امو رع

 هللاوتررذى أ 3 ةنفورعم

 ' اهرقن ماتم دملادبر دبره تمنع

 اناقاهادشو امناطمخن 2 ودااق

_هريغ انام د اهسدلف الزول
 اذافهذ

 نءلافو لفة زير مط لذ

 لاق اهرق نءرامئانلقا فمك: -احامل اق دما دن رئ | !ةنودب رثنياو لاف دي رلا : نءانلقموقلا لبقا ني

صاذكو اذكبمئانلقاذه مكلج فوعبدتا لاقف موطن 'رأ ل امعمواثل ةئسعظاثعمو هاد
 َدْسَأُ عن ماعا

 - 32 فّراط

 1 الف) نوعبسل.ةوالج رنوعب رأ هل ىلءر دةي)و ل.ةولافرهاظ عاطقناوتلا هج
 ءاقلأف هباوأ دسا ب ذة ا ندا بانىلا ىستثا(.1 هجرها مرك ٠ اعنا (هءاور

 بام الحلاق :و دناكدد وداعأ نا اده-ناك_ال> من قهم_سقلعا ةملع عقجاف ص رالا

 باملا ثب دس قرطو مهضعب لاق نهألا اواخدو هملع نوأ لا دعص تح هرهظ ىلع

 || ىلعلج نأ مهضعب مءعزو عامالا فو رك.ةمهناىهذلالاق اهضعبفو ةمهاو اهلك
 دلل رك 1م سلو سانلا عاعد نعى و ربامتاوهللصأال بابل اههج و هللا ع 1

 نصا | نما.هدرس حب رخ ىلا ةدقاشا نأ ىأرال اءسسه نأ امو ظامناسا نه رش نم
 اه-هقوذ سبا ونس امهم عا ونيس سرداق: ونعرد سل ناك دقو ىا ه-السو

 لوةءوزةء رب 1 وم ل ةندق ارو ارذغم

 تاسأنم

 ١ - رجملط حال سلك اس ه٠ بوح م ىن ايم تاعدق

 ممناسرفلارهقوةعاصشلابفورعمى!بر< ىنعمو حالسلا مان حالسلا كاش ىنعمو
 ها صني دتلاف اذهان ملموه.لعهلا ىلصدقالوسرلاةفزراممن هلله لوقو راص

 ل ةرثاثلاهرانبْذ تود لذ لمتق هل لةةىذلاىا دوبوملا انآ هللالوسداننلانأ هفعدتنا ىذر

 هللا ىذرةسم نب دش و: ةف هيلع هثعأ مهال اهم ١ مقفل سوه. .اعهّللا ىل لاف س مالا نأ

 تضعف| مي بوس ها مم 8 ةوف هنقر دي هاف" أداه نب دش ىلع لجامح سه نافىا همع

 قهللأ هج .رىثزا !مامالال اوقكالدال درو هلءةوهتع هللا ىدر د دب رضف هدكسم او هب

 هكر او هم بح ص باس ةملسم ني دش ل فئريمش م ول مل .وهيلعللا ىلدىنل انا رصيملا

 لءقو بطي هدص) نم بح ع ف رشا ده ب و:كم هفمس ىلع دج وو همكم - وةرفغمو

 راخالا رم لاق هصيخت ,ىفهللا هاجروا سم مز 2 وههج و هللا مرك ىلع هلل :اقلا

 هّللا مرك املعناثيدحلاو ريدسلا لها هيلع ىذلا ىهعأ اريثالا نبا لاق هنةرتاومم

 العن اثي داو ريسلاالهأرثك اهسءلعىذلا عمصلاو باعتتسالاف و هلتاق ههحو

 هلوقبزتراهلا رشا هنعىشرو ههجو هللا مركأم اعئناىورب و هلن اك

 هرو..ةثماو ماجآ ماعرض *» هردمح ىنأ ندم« ىذلاانا

 اني مسايا دسأ هتعم هوجو هللا مركىلع مأ نافاكا هر ظذملا هيرك تاداغ ثءاك# هلديل.ق 5و

 ةرد حد _بالا اهم نمو ىا املعماممو كال د هركا مدقااف ام ان ا ولا» ولأ ناكو

 اجلاث ا: 3 نطيل مظء ناك هئالءرغص ىف كلذ بال قو ى :وقلا ظيلغلا : ةرد.للاو

 نمو

 هأفض عفان دخأال واف ةرهث نعاناج انعبأم هللا وانعنصامانلق اهلختو سلي دملا ثاطمحانءىر 000 الامال طع



 ف ةو) كلن ل ةشماشانأ ١ ردمأا "هلم ار ةأأ ةعطق هيد ون و دلوع -راثنأ اردةاهّللا وأن ءمىلاةأر ١١تااةؤقراط لاق عاشلا

 رددلا ل .ارمقلاهب ثأأمثتدأ ,اراممكب زدغياللبرهجو تب اددقلا شعب ركضويزيالىأ ومو الز الفة_ةمعالاتلاق 0 اور

ا لص هلال وسر لوسرات ١لاقفىلع رانا 1 ىثعلا ناك انافد_هحو 0
 66 هءاع هلل

 175 سس

 ناقهه-و هللا مرك ىلءن هءاقدمك ناك كلذْن لاق و ةرد مهل لاقي كلذك ناك٠ نمو

 كاذب ههجوهقلا رك ىلعهرك ذ هسرتذاا دما أمان اى ل لا كلف ذ ىأرناك اره

 عقوف سركسو اصب رمد 4.ع> وهللا مرك العن أ ىربو هسقنففعذل و هخضا

 ذخا ى تح هتءاهقانونيتمامعااو همك ىذاارخخلا وره غملا قو ه دقت سرعل | ىل فرسلا
 ١ هل وةبداج ا دقو ممضعلرع رشد كل ذىلاو نا ارمذال' ف فيسلا ]

 5 .»- ص هيد و نم تاع « ال_.ةم هن انرصن أ ندايشسو ْ

 ايحرممىعولاف ىلعد_5 «٠ هدة ىوهااىق ىداوندو ظ

 ةاسم نم دجشم] لتاقلان وكوده> ودهّللا مرك ا ءاعس>رالفاقاا ت روك نيب عم دقو ىا ]

 ودهنوكب.ناز اول ءاهههدو هللا مرك ىلءقدنادءىا هيا ةاسم ندم نأي ْ

 كلذال ديو ىاهءلءفقو ههج و هللا مرك العنا منة لم نت هتدأ "أف هد كو ههداه ظ

 بح مهل لاق ب> ىم قاس ةإ ني رت عطقام هللا هر ىدقاولان ءراس ١ ضعي فام ْ

 هقدعن رمضف هه و هللا مركى < هل ضو أ ه-ةاذأمك توملاقذال لاق ىلعز و->أ

 هللالو رايد لاغ و و هبل سف ل_سوهيلعهلثا ىل_صهلت لو هرملا [مهتخاو هم اسدخاو 0

 هللا مركى لءلاقف هما عزه بأ !ناارداف تنكو توملاقوذملالا هك رتو هيلسرتعطقام ١

 صاعةزرامم 1 هب زاك اذه لعاو هتعمل ىذر اسم ني دج هيلس معاذ ق فدصدو-حو 1

 ىارسش ا رخ متىراببلا فن ع هام قام تالق برم عوك الانبا : ١

 هلوةبز تربو“ و |
 رداغهلطب حالساا كا اش © سايىلاري.خ تاعدق )ا

 ىذرر» اللا هحرشتز رام 0 نملوقي وهو مناع ودوم نان اريها ثمنماضيأ ناكو

 هلل١ل وسرأنإل ب ود طعهللا ىلدهللا ل وسر 4ع تاطأا د عش 2 ةَمهمأآت لان نعش

 ريف رلا هل ةةهشناءاث نادل هد كس الد لو هيلعدتلا ىلههللا لور لاف ىبالمقد هنأ

 ىزاو-ىت لكل لاخو مع هلادفلسو هملعمقتا ىلص لاه كلذ د: ءوىا ه:ءهللا وذم |

 ث.حةظي رقئبىف تناك ريب زاة..قاول اهذ#هناىرم عزل ارك ذو ريبزلا "ىداوو
 لح رزرب ةظررق ىبىف كال ذناكو ب1 لا قدس ن نملو أ هنعدننا ىذدرمب لا ىئمد هنا لاق

 ةمقص همأ تل[ ةفرعب زارمق ةلدو همللع هل | ىل «ىأ :!لاةذل- رول رلاةذو دعأانمأ

 الع انياب مالا مص هللا لو ءرل ةؤهنلا لوسرانىدحاو ب ىلا اب
 هءلسل_سو ةملع هللا ىلصدلل' ل وسودإ هدف هل مف هنع هللا ىذر ربب نا هالعف لة همحاص |

 هيعبىذلاكرئاذهم 3 .ل!لسو
 ١ ولك ١ و اوعيشاو اواكذ 9 مك

  قاوءا تالف ىا اوئوتساو
 لاق مكاك ١ ةهلبانةمىف لكلا
 اما لح ا اناك أف
 الفد !دملا انا دمئان ماو تداو
 ىلع عافوهاذا ىصملا الخد
 ناك هذ اةسانا ب طع : رمذزملا

 تافاوقد هت لود وهوه 8

 [ريخايلعلادملا مارش ةقدصلا

 لوغتن عأدياو لفل 5 لان

 ولاخاو لاق كيرلا 0

 نمل-جر ماقأ ان كندا
 . ءالؤه هلالومرابل ةذراصنالا
 ىانالفاولنة ع و ينبعث 1
 ىلص 0 انراثبانادخأ ةءاهاملا

 تا ّر ىد> هل تسوهماعدلا

 ىلع دال لاو: هطدا ضان

 هيدي ىلء موقلا مل أو نيت سعدلو

 ىلااوهج رمت سو هيلع هللا ىلص

 لعأهنلاو مهلها

 « (ءار ميدقر)«

 يو ر4ءاضق نم هل -سقث# لاب

 دادوملاك لب ةعرك نعى دقاولا

 تن ةعامض ىب' تءمعم تلاق

 مدقل ومد باطااد عنب ريب لا

 هن الذ اوناكو نما نمعا ارهيدفو'

 نودوق اول.قأت الحر رع

 بادىلا اوهتنا انأف م ولحاو ر
 متت ا اا ا ا ا 0 2

 اهنماواك افطقاو نه-! نقل رتوهو سدح نمةنفس مهل مدقو مم بح رقدادقلامهبلا حرخر اال لزان مى نود اد ةملا

 ةءايضقالومةردد عم م-سوهملع هللا ىلصهلنالوسرىلا ممل سر أف ةريغ ص ةعصقىف عم ئئاهيفر ةعصقلاتدرو اوامنىت-

 ات تود يناقش قبايىف ذالاق ماو منيت تما ١ ف هءمنم و وهاهتمباص أف اهنع هللا يذرلسمأ أت .قو'و



 نمانل مدلك اد_.هءايأاندادةمللذ وأوق وف اوله صنت ام و مماعلالةن وددرب م-ممماق اةدمىا ١ وماق ام يذلا اهنملك 0 1

 اهنملك اهنا اوه هوهيلعدلا ىلدهّللا ل اوسر ري دعم ول 12 ربخأ نيس ىفال |]كأ هلئم ىلع رد_تاك م وامل ا ماعلا ابحأ ١

 كل ةال صل |هملع هعباص ا دك ريدذ ف نام اهةرإو

 هلع هللا ىل- صدارأ ىذلا كلذو

 اوةطاومالسالا اورهظأف لو
 ص دارسفأ | اواعتو نين :داهشلاف

 هللالودراوعدو امانا اوماكأو
 موأ صأف لس و ه-ءاعدللا ىل_ص

 ميغا اونرصناو رئاو#

 نما
 «(دماعدتو) «

 هيلع مدقو نما دزالا نم هلءق

 ردع ةسس )0 و هيلع هللا ىلهص

 ع..ةبىفاولزنف دماغ نمةرشع
 معءاف هرطو لل ا دمموي هيفودقرغلا ا

 لعمق ىلا ص ىنلا ىلا ةاطنا

 مهلاحرف مهرغدا اوةاخوإلمو
 ىلا ىلءاواسو مالسالاناورقأف

 اك مهل باكو لو هيلع هلا ىلص

 م-وألاقو مالسالا عارم سف

 نءلو هيلع هللا ىل_كىنلا

 (:ثد- اولاك مكلاحرف جنا

 مكعامشم ع نع ماند5 هنالك ب

 د ذخأفتآىنأ ىتح
 ىرغةسعد>الام مهدح١لاقف

 لو هملع لقا ىلصهنثا لوسر لاق
 اههضومىلاتّدروتذخأدق
 ١ ولأ ةمهل-ر اوأ ىحا وح رن

 ىونمتعزنلاقفءوئاشىذاا
 املطف تدقق ةسولاتدففف

 راننادعا ناحل راذاف

 ةظبرق بنا ىلعد آمالك ىففقأ)ىنافلمأتماف همالك اذه لتاسقال بالا لافو

 انمةياودادزاو هللالوسر هنا د منن نولوتي مرقل المخ مال_ىااو

 ههحودنلا مرك بااط ىلا نب ىلع رسأ. الت اعلان ا(ةياورفو)ةزرارل ملأت .:هلئاقممونم تعقو

 روصنماي(ةياود قو تمأ تم أن لسملار اع ناكسحو م دقنام لثع ع لان كعوىا
 دوريا! نه ل رلاريسحان اك ىازلا دوسالا نيإ ملا نمل دق 0

 هيلعدتلا ىلص مل ءاخ راسيدمما عاتمالا فو ىا ملسأى ساشا ديعناكو همْع ع 7

 ْك فوز ) لسأف ه-ءاعهضرعف مالسالا ىلع ضرعا هّللال وسرانلاق وريح -رصاخودو ل و

 ] 0 اوسرايلاك لساانلق لسأف ةئطس لاق ىلاذاهّت اأن الا هنا (ةناور

 نآناثااوةاشلا سائل ىو ةناماا مما ظذا ىفوامب عمصأ ف. كفئغلا هذه بحاصا

 ماةفا.ه ير ىلا عجرتس امئافاههد وفدرضادهل دو هلع هلق ىلص لاف كلذ نمرثك و

 هللاوف ك_.حا صىلا ىى+ رالاكواه عرس وفاعىت :رثءامضصح نم: ةسدخأف دودالا

 هللا ىضر مدت: م نصملا تادى-اهق ودا ةءاسز اك ةعقحمت حر فن نرصأال

 | ءارلا فب ب رغمهس (ةءاورفو) رك هباصأةنيلسملا عم لآ ةابدف طلسأ كلذلا هنع
 ىقأفةدد هندسي ل وهلة ةفدمما رفرءهالاموهو هفاَضا 5 |رل انيكسنب وة_فذاضالاو

 هللا لوساناولاقف_:عضرعأ م هياععأ ن ارفع لرد اء هنا لص هنا لوسرملا هب

 هه-ونءيارتا!تاضغنت نيعلاروطا نمه مج وزن ”الا هءمث لا ةذ هنع تضرعأم
 اًدهدهّللا مرك ادّقل طفاىفداز كلف نم لّكو كهجاو نب رت نم هدو هللا ب رت 4تالوقنو

 وهىذلا نصا كالا فو اة حم بسذ:نممالسالا ناك دقري_ثىلا هقاسو دسعلا
 نءوىا ههج و هللا مرك ىلعددىلءةاطنا !ثوددحن نم نصح لز رهو معان هدد

 تحت تح كول او ريعشأ دأب نمل وهماع هللا ىلصهللا ل وسر عيسام اهنع هللا ىذير# ةشااع

 رهاطو سحيم نر سان لزنم هوةاطنلا ىشوربم تقرا د لوا ىضوىاهةقيراد

 | لجرلاذ_> ان صحلا جتنا ههج وهللام .ركا اءاعناىورنو مءانندحاهنأ قام_بلا

 لمقهنعءهللا ىئرةاسم ند © نامدتتو هل“ ةئهسلاهآسو ةاسم نيد ئاخأ الدق :ىذلا

 ةلسم نير ةناك عف د سو هلع هللا ىلص هنا أس وعدة نأ ىلع هم ألاف هنوكل امدح م

 | هلم ىذلا لح رلا كلذ ةناّكو بح سه ىاةثالثل ا نأ ع ريم اعل وباده وه.خأب هلّقيل

 ةعامجمم مع هللا ىذر ني نياسملا باصا اولاق ةاسم نيد © ىنأ لق ىفا رك ىلع

  ىبصاةللوق» نأ هن أو قاس نيءاعمأ سو هب هءلعوللا ىلصهللالوسررلا لسأ تاسراو

 31 نملافو لج رمهمالف عولااب ده>أ نولوة» ومال !١١كنورشد لسأن البو هم همأع هللا

 ناب ا . هنادمشاولاقنامسر هداف ةسعلا يس .ءدقوهاذا ورة ماادافى مم أب ثمح ىلا تءهتناف مود عي

 ىبنلا سمأول_تافهوفاش ىذلا مالغلاءاجو سو هيلعهقلا ىلصءدربخ اواو عجرذ 5تدردق ةامماواهريخابري_تادق هناخهللالوسر

 هيلعمدق ه(دزالادنو) ه مهدالبىلا!وذري من اودوفولاز جاك مهراجا مئان رق, ولعي نأ بعك نب لأ لو هيلعهقلا لص



 ننالهك نبذي زئيدد نب كلام نب تثني ثوغلا نئدزالاوهو ىلءالا,هدس ىلا نوم دزالا نم موقل#بو هئلع هللا ىلص

 ىوقن مة همس عساس تدفولاف هع هللا ىذز ىدزالا ثرلا نب دب وسن مهوب أ ىور ناط 3 نب ب هر هد نت ندهن نب [ مس

 هل ٠ ىأرامهسبعاداز :كودملعا:اخدالق لو هملع هللا ىلصهللال وسد ىلع
 01 ا اا

 ن وك ناو - -رالىلاهتتاوءامءاوخأ هثراحْن دي ز لاف اذ_هن زوعاصت ب بر علان

 ءائوغا ل وهم اعدها ىضمءاك ريفا حامتم لس وهءاعدللا ىاصهللا] أوسرملا ثعدلا

 رسانا وةوقم هب سن أو مهلاح تفرعدقكنا مهللا لاق مهلاعدت لا تاافام هذلب دو

 بايعلل ءاوالا عفذواك دوؤاماعط نوصاسارثك افا مهالالافو هانا مظعا قش ىد

 ىلا هدا معان ند-دوهينم مسن هناكوس املا بدنو هنعىلاعت هللا ىذر رذنا ]نبا

 كلذ نمسهشلا تيائام ل مق بعصلا نمسح هللا مف ةاطنا نود نم بعمأ | نصح

 ريه-ثنمىاهئداما.عطرثك أ !ند-ريمجامو نيم و هترصا<# ىلءاوماقأ !نادعنموملا

 ةش'اعزعمّدقتام' اذهفاانكالو هن ءاعاتمو ةمشامو مصشو ترو نع“ ن مىاٌكذوورقو

 مدقتامالوءرخآ اىلا موا عسال ]صدللا لوسر ع .اماهاوق نم معاق ندم صوىف

 دوقءلامهل اومأب دارملان وكم نأز وي ةنال ةندتك-!تودح مهلاوما اولخدا مهن نم ئ
 لتاةمةنامس# بعصلا نص-وهىذلا نكن اذ_هىناكواةهرك دام نوداهو و

 ىلاعتهللا ىذ ررداملانب باماساهل ركل ارراعم عش 9 هللاقي ل هل« حي ح هذ لبق و

 ىلا هدهّنلا ىذر ىرافغا !ةبقءنب :راع هلز ربؤ لامدل !هللا هب از رام رخآ جرو ةذهنع

 هداهج طيس سلا لاف ىرافغلا مالغا اان أو اهذخ هللاق و هل مف هةماه ىلع هيرضف هنع

 فدك اقةركدم هل جد دو( يتاج وىادء ع ورح وكل ذ غلي[ لو هد و هءلع هللا لسلاقذ

 تدئذ هسرف نعلرثدة فقاو وهو لو هءلع هللا لص هلل' ل وسر ىلا* اوهتن ىى»- نوك |سملا

 اولبق أداها ىلءنياملاول و هبلع هلقا لص ضرس نعناع هللا ضرر ذذملانب با اا

 نا !مم مولع وصلات ةلغأو دوحي تمز مناف هنعىلاهتدللا ىذز بابا مهب ف١ء-رو

 رقلاوريعشلا نم نصحلا كل ذىف اودجوفنو رسأي ونواب ندا اومدكقا نيانملا
 هللا ىلههلل'ل وسر ىدا:مىدانواريثك 2 ةلدولاو شا نلاو ركسلاو ليشلا ىو

 هءاابه دام ل..اداذهو د دالبىلاهباو 3 رمال ىا وامالواوملع اواواك لد هيلع

 قي وتامر ءاعطلا ل موسما ةجاطلا امد آنيمناغال ثان م ء:ءىلاعتهللا يدراماما ١

 برملاراديداو1ا ناك اذابرملا ارادي ةسونغلا نم باوالا فلعوهك ١وقلا نم امااغ

 هما ةجا[+ اردت امد مهل ساو ه.ف كلذ عاببامم برطارادريغملا اواصين ألا

 عو# لكا ف نذالا نوكس: نأ زو هنالا:هرك ذ امال ىفاسي الوركسااودئافلاك

 نمتدصأ لاق هنعىلامت هنيا ىذر لفغمنب هللا دع نء ةمماشهلاا ةريسسلا فو ةركذ دام

 راو ه7 4 ىل>ردبرا 1 ق:ءىلءهةلق-افم هبا رجابتمنغ نم ىا ريسمخ ىف

 ط4

 لح 4

 ىا منااملاقفاني ر روام و« نم

 مسدق نو:ءوءاناق مكتؤصام

 تالاقو مال اوال لع

 هَ ةق-اأ ةقءق-ل وقلكل

 , س# اها مك :اعاو مكلوق

 سه 9 س*+ هذ ةرمدع

 ا” سا سب واهب نموت كلسر

 ىفاوب انام سهو اهب ل ءءئ نأ

 هرك.تنأالااهياع نق ةماهاطا
 هللا لص لا ةذ هكرتنذاهتمأمم

 مكن ص أ ىلا سنا امل ذو هلع
 اناق ام اوئمْوتنأ ىلءر امم
 هنكر الم وهلا نمونثا انترعأ

 َت واادع ثعيلاودلسر وهدناو

 ىلس مكةيعأ ىتاا سها امو لاك
 ناانت سم ا اناق ا مماواه_هة نأ

 د جت عم ىأ هلناال' هلال لوقث

 قولو ةال_صلا سةو هللا لوسر

 و و نا.كمر مم وصنو ةاك لا

 لاق المس هما !انعطةسا نا تيلا

 ىاهب مان ىلا سهلا امو

 ءاخرل' دنءركسشل ١1:1 ةاهالا
 تءريشرأو نونا دنعرت بدلا
 ند اوموف قد دلو ءاضقلا
 ءاد_عالاب هتاعشلا كرتوءاقالا

 'م- ملسو هءلعهّللا ىلص لاو

 نءاوداكءانعاكح سىاءانع

 لاق متءاسنأ اوكي نأ مه-هتف
 متاع 2 اسخن مدي زأاناو

 اوعمدالف مئرك ذىنلاةرمشع س4ئاءنيذصةمىا نولوةنام منكن اةءإ_صخنورعشع ١ ث
 ْن وضرعت ةءاعون وعج رتدءااىذا'هتلااوةناو نولئازادعهنع نأ :ىفاوفانتالون رونكستالاما ونس الو ن واك ًانالام

 ىلاءثهللا نم اًقمفو قولا مب اولع ومال اوةالصلاه- اعدم واوظةدقواونرمتاذت وداع همق ونومدَت :ةيلعأا ف اونغداو



- 

 نءةعاجبمل_سو هءلءهللا ىلص ةدلءمد3ةعصء صني صاع ن 8 "لق ىهو ه (قفتلملا ئدنو)« سو هيلعهللا لص هنكربن

 ىماقف ملا ىاتادغلاةالصن مفرصل ا ني-هاةمفاولاف قؤتنملا نب هللا ديعنب ةريص نب هاعنن طم مويفو قفا ف 3

 تاقغر زااإفا اممطخ سائلا

 اوك رشثالنأو ةاكرلاءانياو
 ناو هللا لو سراب تاق لاق امش هللاد
 .لاسةةبزغا او قرمثملانيبامانا
 ىدحالو تهد ثمحا ممل
 انتفرصن اااه كسفنالا كاع
 هنلزاالا نأ نم مالاق هنع
 ضخ لاسقف ةرخاالاو اذدلا ف
 لاف هلال وسرانم-هند هيادحأ

 انالث اهلاف قوم نم اوم

 *( عضاادن د)*

 نم هل نق ةيهألاءاذطتاو ن وغلا خفي

 ناكو دوذولارخآ مشو نما

 ىف ةريشءىدحا ةئنس مهدوفو

 لوسر ىلءدقو مّرلا ن هفصدخاا

 امئام لسو هماءهقلا ىل_ددهللا

 مالسسالابزي رقم عضمأا نم لسد
 لج ني ذاعماوءيان اوناك دقو
 متم ل حر لا ةفهنع هللا ىذز

 ل اوسراب ورع نير ارردل لاقي

 امعازهىرةسف تءأرهاا هللا

 لاف ىنتااهابؤد تن أر ةياود فو
 ابك رثان ان" تأرلاق تباآرام و

 دلووهوىا ادت دلو ىلا

 ىذلا عفسالاو ىوحا عفس از عملا
 ىو-الاوةره4بريُدم هداوس

 لا ةفداوسلا ديد تس: ,] ىدلا '

 له مل و هماع هللا ىلص هلفا ل وسر

 ةالصاا ماق ١ ىلءلادوديل_بوةماعهللا ىلص طق ك هدام مالعهننالوسراب ©6484

 | هسءقلاعت هللا ىذرىراسنالادب زنيورعنببهكرشلاوب ا وو ىااملع لعب ىذلا
 ىنذاكل مذ هكمطعأ الدنا او تاقف نيالا نوب همن قد اذ عب لهلاكو هتيصاني دْحَأَف

 لات غاكحاض مست كلذ عمصن نو 5 .و هما عهللا ىل_صدلت ل يو ١ رفنار ا

 ءاناكأف ىاضصاو ىلسرىلاهءت ةاطئاقمل رأت هذ وهن «.لحكلاب ال اغلا خاصا

 ا اندم وتانابد ب رحتلا بعصا! ند .ود»ىذلا نمط !اذهىفاودح و ممأ عام :مالافو

 ظ هنمتنن فن ه- فنا 0 .سوةماع هلث | ىلصهلريخلا لل ذ ع نءمد- -ة:القفاؤم كلذوىا

 لسرلا كالذةلالدي ناك كال ذدوجو هاو ف وسو حو ردو ثادادو و نعم ضرالا تدق
 ىال.> لقب نصسوهو "يل ند ىل اهله نم ملم نمل و< نسأل كلذ متفاناو هم هلع

 ْ وهو ذدعبريب زلا مههسفف راص ىذلا ىاهنء ىلا ءتهللا ىذرربب زل ل اذه. نءريعدو

 ماقأت "هلق ن ددسو بعصا !ندهو معان نصح هذ هن الد ةأظْولا نوفا: اطذلا نوص-رخآ

 هللاقو دوهيلا نمل“ رءاقمايأ ةثالث "هلت ندوه ىذلا ندا! دهرا ه- ىلءنولسأ]

 ارهش تثكمول كناف هن ب رتستام ىلع كادانأ ىلَء ىو 3 1 مساقلا انأان لس و هيلع هللا ىلد

 الءانوحر خي ضرالا تع ةريغهاار مالا نهوالودد هءنأق ندا | اذه خفى ءردقنال

 ىلازاسو لو هءاء هبا ىلص ل دودو ففذانأب اهتمنوب رشف

 نا ءرواسمل ١ راسم# ندا كلذ خف ةولاَءةااد أ اولتافو او رخكالذد:هفاهعطةفمواون ود

 ناكف ةغالا لهاذ >ءفرعأ جفا اواهرسكو ملا نيشلا فب :قشلا نوصح راصخمىلا

 مهمل بر ح رخو ادمد_تالانقدلها لد امو ”ىلأن د قشلا ىند-ن هدر ادي زن د> لوا

 عطقف هءلع لجو هنعىلاهتهلنا ىذر تايحلا هز اروع را ريلاىلا وعءدبلا وزغ هللا

 ألا هرقرع عطققف ب بالا ههدتذ نصل ا ىلا مز مماهار لنالافا رذا!تفدأ او وأ اهدي

 ماه ولدح لا كلذ لة نيإسملا ن هىل> ر هلحجرفلاز ار راءءزج 1 1 4 رفنهباءفةذذ عقوف

 ىلاعت هللا ىذر هناحذ ولأهب نضف ٠ :ءىلاعتهللا ىذرةناخد وف أهل حج رفنزاريال وعدي هناكم

 الإ اولماةون نوإسملاركف را ملان ءد وريتمح أكلذدنع و هأ لع ىف دمت هزج رعطقف نع

 امنءواعاتموان'ان'أ اهنا ود>حوذ هع ىلاءتهتنا ىذر ةناحد ونا مهم د ةد هواش دو نصل ىلع

 نمىلاشا اند صل او دود ىريل ١نصخهل لاةءند#+ قلو ه-ق ناك ن*برهواماهطو ا

 ظ باصأىتحةراط اول يملا نباسمللاهصردما ءلهأ ناكو عنقلادثأ هياوعنقف ولا قدح
 نمافك سو هيلع لقا لص مواذخ أفهيتقلعولسو و بامثليذلا ْ

 ه.فنمنواسملا »تاو نضرالا فخاس ممم جرف ند كلذ ظ لاش عرس ة مانا تكررت اذخأ ف ص سلا خا الا ادم 2 3 بصق ءاصحأ

 انيدذ : لاقف هنمان دف مندالاقى :ودحا عفسأ هلافهققال وس .رانلاةفكنبا اوهوام الءدإ كم مم '”لاه

 .ناوهدلاّتد هاروهلئال اوسزابلاه كاد ذوهلاق .لزع ريعهملع علط االو د- دو د لعام قرلسأب ك_ةه.ىذا اوذلاه فكن مالت ص ”رب كب له

 :اهحتتو مالا 95-5 هله سهما لادملا مضي نائلمد ونذالا ةمنىف نوكرام طرقلاو ناطر ةه.لءو برع كل موه ءوىارذملان با



 ءاطعماز ار وغتد ١ اروهللال وسرالاف ةيعحجم ودب : زن سا ىلا عجرب 8 ١تالمكل د لاق "نلههملا نيا و ملغ 0 ناكسمو 7
 ىف تااكضرالان متدحرخاران ت هي ءارولاق امندلا ةمقب كالت لاف صرالا. نمتجرخ دوس عش ضال ممر عشاطا اهي ىا

 ؟4 مكلك [نومهطأ ىعأو يصب ىلا ىلظا لو: ىشوورعهللاقي ىلا نيدو

 ظفال ال وق فل متي ذقن مو ءىربلا ند- ولان ض>نانثا ثان 0 رذ
 عاتمالافو(لوقا)“ ىريلا هدو ىلا نهحامهتوص -هيووشااو هنريسف ىل طاممدلا

 كلذ هريخ أ كك ىا اق نمت اطذلان ومبدأ اوهىدذلا يعصي اودح يسب
 ل و لو هيلعدقلا ىلص اعيزخدأ او هةعىلاءت هللا ىذر رع هيءاحىدلا ىدويلا

 ىدلا نمط اذهىلعبعصلا نصف هوجو ىذلا دن اوبسصن ماو مدقناك'

 ىفالا ق.نصملا بدار ممهضعبل وقفا وه وىأ و قس ءالن رود نم" :رل انه وه

 فئئاطا !ةوزغيفالا هب مربإ هنأ هيصث مدعي دارملانوكي نآزو< لاق, نأالا فئاطااةوْرَخ

 تناك راذنو سا نمد 1ن ا ءصحطا ادهقاود دوو ةةلاخثالف هنمرب لو ب فصنق اهامآو

 او «رمسا واهفاو كو اوذطا واهو سغا لو هيلعهننا لص ل اف ٠ برشت ةواف لك ارد دوهبأا

 ىنذئالا يفءلم ا نيضءفةمكحو اوررمش اواواكو دعباوذط مث ءاسملا ايف او“ هب اورىفو

 اوذخأ ال نيلملا نا مثلءاهقلاو ةموسدلااجا رخاو ةفاظنلا ىف ىوق أد السا ءاملا تأ ى هو
 ةيبتكلانوه>ىلا نوماس كالتدوهي نم لسن م مز خا ىشل !نودصحو ةاطنا انو

 مظعأ ناكو هلمهملانيسلا مضي السو عيطولاو رومدكص ومها نوصح هب الد ىحو

 100 هلل م رس عن رو سأ ]و ”رصاحانعب زمناكو ص ومدلا ريفج ْن رود

 ناكل ءقولاقر < نبا اظذاذاهلاع اجا نع ىلاعتهتنا ضر ةمقص تيس هنو هههبو هلا رك :

 لص يشار قدااو ةمقص تدع قدلان متواصالف بدر تن أل يقاوم

 شيلا اريمال ةءا هاا ىفناكو مدقت أم ىلع مح دق 7نأل رق ةِمْذْعلا نم سفن ملسوهياع هللا

 هيلع هللا ىلصبنلالا اومأ تناكمتقا هجر بسلا لاق عار ماهل ل يق تنمو ةهنغلا عيب 71
 ىلعدازب هنأ ىالو همالك اذه سهلا سيو ةيدهلاو "صا نمدسوأ هي الث نم ملبسو

 2 ردو . عظولان مدوْأم :هلمهملا"اذان مطولا راصد ىلا نولسملا ىسهتن او« *ىؤاا كلذ
 د وكن مل-جرت رام ,عيطولا مهسأن عبط 1 م«نيطلا م ريطل | با اس ؟قاعتامىلب_فالا ْ

 ارنكهج دو ريخن اود رخ اق قطا فينصح .وهو مبا السا هلل اش 3 0 السن صحو

 لءعنأ ملسوميلعمقا ىلص مهنام مدح أح رخل ةامو .و) ربسع هه هر امهراص» ىلع 0

 اولأسةكلهااناو - الف هب رب و ميم عدم دست ىا قرزجملا اهم م ىللعيام ماع !

 نوجر دعو مهل هب راب كلرتو هل اةلاءامد ندد ىلع صا السود ءايدتنا لصوتلا لوسر ْ

 ظداىفو هرهظ ىله داو ولالا مئما ساو ب جدال نأو مهي رارذياهضرأو رييخنم ا

 ايوقال ازيا او ةسةللساو عا يا اونا تيب ايزار فعلا زب مضر و لامنممهلام اوك تو |

 هللال وسد لاق م كلام زمكلهأ و
 هند كلت لسو هءلع هللا ل ص

 لوسرابلاك نامزلا رخآىف نوكت
 سانلا لي ةي لاق نمل امو هللا
 راسا نورهشيو مهمامأ

 قنوكيتشيىا سأرلاقانءطا
 سأرل | قاوطا لام هسا ةيمفأأ

 اضوال هللا لودر فلااجو

 نس هنأ ايف 'ىبدملا بدم

 نم هوملا دمع نءؤملامدنوكيو

 برم ن ءىلحاةياو رو ل مسأ
 تكردأ كلبا تامناو ءانلا
 اهكردأ تنآتمناو ةنْيقاا

 هللا عدا هللا ل وسرانلاق كل_ا
 هلال ومر لا.ةناهكردأ الأ
 اهكردنالمهلل !ل و هيلع هللا ىلص

 0 اوورعدساى ا وتاشمانا

 ىاتوهذ ل وهيلعهللا ىلد هن

 ' هللا ىذر نام ءعاشن 6 ناكو
 اوثعد عضفلا نأ ة ب اورىفوة نع

 ى نمل مح رش نب ةاطرأ نيلر

 يلاركي ى نم مترالا و 1 راح

 لس و هيمللع هللا ىل_ص هللا لوسر

 هللا لود ىلءام ةالثمهمالبسأب

 امهيلع صرءوللمو ه.لع هللا ىلد

 ىلع هانءياما هال مق مالال 1 ١

 نسمح تام أت سو هيلعهللا

 1 ١ رواة ةاخاإ موا لاق و امهتده

 نمد . و نضال ١ عطقن مهلكو اينملككف ١ مهلك الجر نيءي_ساغموقن ءانءارو انةلصدق هللالوسرانالاه املاشم (مموقنم

 هموق ىلع ء| ولةاطرالدقعو مضل ١ راب ملل اق و راه هموقلو له و هءاع لنا لص هللا ل وسرامهلاعدذ ءاكدام ءا مالا

 همودق ناكع ضأ ا دؤون | مدةنام سان الجل موب هدي ناكرو هلوق نكلذكم وبلتقوةيسداقلا هيد *و فلا موي وله نق .ناكف



 و ' 1 ءاىلا.ءتو هئاصس هللاو عفا ادوفو ل.قاذفو نيه نا لاشي نأالاةرسشءىدحاةئسمُي لاق

 كلذك لاما مالاو بلاغا فى مالسالا ل يفم هوعدب لولملا ىلا اهاسرأ ىِت عا * (ل سو هيلعمللا ىلصةبتك ناس باي

 اينوت ناك اذاالا امكن ورشنال مهما هلل' لودر اب كلة كلوا ءلل بتكي نأ 6 مو هملع هلل! ىلص دارأ الو

 : تأبراعسشا كلذف نوكما ىا

 | مهعاتمنمأ ث هوقكي نأ م مشب ربلوسر وهلا نأ ىلو كلذ ىلءمهااصفا داو | ىتيأي مهاعةظورعملا لاوحالا

 عيطولاامهو نيروك ذا !نيئصاساالاةونعتكتةريش نو ه-نألعف هنع مهلأسإ || ى مهريغاريلع علطبالا# نوكت نأ

هقتا ل وسرلا ةاناكف اكل ةونعاج يم امتافلالسو ' خاتاداك ذا اواذهنأ هرقو ْ
 1 ملا ملسو ءلعدلتا ىلص

 لبق اذكح" هلئاقمريغ نم هنعاوا ام *ىن جا١نآلمهراد-لاسىفاولتاي) مهنأ ىلع |
 دمي ناكن او أر افكت نمدلب ل هأ هياء ملوصام* ىف! نمةضورلا لوقق الطارهاظو

 القنئرابلا عفو لبئااوأ ةراذعاىربمهراص- لاف نياسملل مئاق تتر صاخلا

 لاق نمىلعةهمشلا تاشدانناو:ونءتدةرسخ نو ه-نأب مزج هنأ ربا! دمنا نع

 منك لضلا نم ب رضوطو ماد نطل امهاها امهاسأ !نيذللا نيدص1اناطص تعد

 دارا لعا وأنف وك نعح رض لاتقلان اف لماما همالك اذه لاتقو راصمالا كلذ عمي

 لمأ يلف كلئاقذلل دحااههتمحي رخل هنأمدق ”دقفالارد ةراخخان ىرو ل ذا لاق
 ّناف

 هلع هللا لم هلأ هن وكنءكلذ جركل او هبلاتةلابو راصالانا ىذ:ةي هالك

 ىلاعت هللا هجرربل اذ رعب ابهذ موه ىذا اة كلاما بهذ مولعاو ةمنغ نوك ولو

 حتتفا لبو هيلعهللا ىلصهتت 'لوسرنأ فلتر نأهللا "هجر بام نبا نع لصالافوأ|

 هرهاظف همالك اًدهلاَمَما ادمرغاللا ىلءاهاهأن ه لّرن نم لوبو لا ةأ ١ ' لعل هو هع -

 دا جرذتإلاواجس نب لاما تاعارشلال او عرامتسلا+ فاول -نيذلا نم 0 سا انأب دغلا نم مالسا اهياع

 ىاودجوو» ةمتغالءى هنعاوا امنأب حّرصإامقأ.ووهراص-لاحف لاتقل مهتما ع: وك ذدىلع مارح هلا

 اباه ةسرعس رومات عمرنا أو فمش امديرأوعردتثامنيروك 11 نينصللا ] هءاع هللا ىل_ص لنا ل اور ح راهذ

وتلان مةددءتمفئاع ةونغا اءانثأىفاو دسوو ىا ا يام ره مالا كو
 قا صفا ياطتدو متءاشةار

الا مرحي ىلا ممكن ا اننغأهلافامفلا ذك ودوم !!هعفدب مل-سو هم هلع أ فلا هت * ةزناكو 500
 اهب عافتن

 فمما لال: نأ دي نأالا عايتفةماغأا ىف لهو قْرَعوان :ركمات اى مةةلدمم اهتوكسل : لاو 0 هر 0 ا

 ىذاا ارهوكلاورذلاد وقءو ىازتضنلا ىبىلهءفناك ىذا دا طا اوسغو ةلددم نكتملا تدلل 17 3 ناد هيئاَو ل

 لوقيوهو سايل اماريلهلاعف ار ق_ةما فأن بمال ناك اواجالا ممنال هياواجأ| د قوام دال 1
سرلاقفْمَدعتاك اهضختو ضدالا !عفرلءانددعأ اذه هبوص ىلعأب ا طولا ف لوسرو راعسالا رخآ

 هيلعهللا ل مهلا لو

 قيقا ى أن بءال_سنبةمعس ظفلفو بطخأ نب - معوهو ىاورعنب  ةيفنلل لدشو ةيواقمدناكلاتناكو قوذهلئاو

 نيوحدلسى ا كسمنيا ىرقلا بأن بةناك لبو هيلءهتلا ىلصلأسو عاتمالا فو اهيمشاذاءا وتسالا ىلع نوكتا

 رضتلا قب , مظع ناك ايم انم>نالإ ىحزنكل .ةفر وك ذم !دلطاهملابنامناو ىابطخا > هللا ءديؤ اتا الذ ناك

 ١ دقت مركب ىلإ ادن مع مل-سوه. ءاع

 نا« اهفىوىتلاةئسلا قسد را ىف عقو ىت- مهئءهللا ىذر نامعدي ف مترع
 : ىلص ١ هوسهأاق هنعدهللا ىذر

 نءىورااودو راسل اًرصنخ ىف لمقف سو هماعهقنا ىلصددي نم متل عضوم ىف تاياورلا تا خاو هدا 16 "هب الث

 ىصىبنلانأب ىئ ازعل عج .ومهعهلا طرة سشناع و سامعنب امهم ةقئاط ن عءىو مرااودو دو نيو ارص'خ فل دقر 2 ةيامصلا ةماع

 وغاماءلءكو انيط د عن اهماع

 رهاظااو كال دفوف 0

 توك د دامتم>و نك 0 كلذ نأ

 ْ ريوزللان #2 كلذ نم ضرغلا

 0 هللا ل ددخاف ملا ع ةرلعمأ

 دعب ىاةضأن ماا مو هلع

 هيىدتةاق هذ نماقاخ دنا نأ

 اوهءمدق هياعكا ٠ نءراسلاوود

 لو لارج ند محد :او>

 سبا و هيلعهللا صقل
 لد ريجدريخأف مهب : اوخهباصا

 | هقتالوسر عفدختافنااو بورما هةبهذا لاقف قرقللا ىئيدنءالأ نوكي الوهئالاو



 ْ راطلا بعث ى ورونعالا رخاناكراسلا ىف مْتلا لاه ن كل هراسدةف وهسه ىف ماع نيرهالان مالك لفل ويقال

 نيمأا ىف َمعااكوو: :لامامالا لاك نيولا ىف ْمْني ناك لو هملغهقلا ل ههقلا لور نأ م نءهقنا ىضر رفع نيهتنا دمع نع

 1 لضف أن يمأ ىف هنكمل لسو هءاعدقن اص أ نعلن عدامهالك راسإلاوا
 لا

 اممح تور لاق ب اذعب< ف هذءىلاعت هنا ىذر ريز زالو رعب ةمسسإمو هم هماع هلل ىلص

 هنآةياور قولا دلما كلذاو دبوفاعوشتففةيرقلا ىلا اورهذفانههةيرغف فوطي

 ا رثةسذ حور وهون "ا أ مو هيلع هللا ىلص

 منو ريم "اا كش# نبأ و هملع هللا ىله هلق ل اوهراءوا لاق هوخأعبب رلاب ,و

 لك نمو راع سايل ن واس رب ءرعمهدحال ناك !ذ انكم تامعأ الكا ةكملدأ

 داس ىف هنرككم | ناك ماش دلس الا ناك لحن ءةرامعزتكلاو َه هس الاو ىا ىتنأ

 هللاىل صلا ةفبورخلاو تاةؤنلاهتيهذاالاةةمدقت مرعب د لس هنرثكل ناك مث موو

 تال دس | هملع تعلطاف أسف امم تاتا كل ةنمرثك لاما وتبنرق ةدهءلالس وهماع |

 لاقل_و هيلعهقلاىلس هاف ىا ىلا كلذ عضومملا :ريخ أف نال ةفاكي ََر اردواكءا امد

 لاقوأ كامعنء'ءلخرطن اف لذا |تناناذكواذك لتىلا بهذارامنالانم ل-جرلإ

 مدقتامو اذ_هنبب عجلا نكعو د الابمءاف قاطثاف اميناع ىةئاف ةعوف ع كراس نع
 هللا مالعاو سأل الو ناك مهلا نأ, هودحو تهب رخىف هءاعاوشنة مم ق أن امو

 ملامدور واسأ+. ةددو هنالىا رامي د فال ؟ ةرشعب موقف هن* ىف دعي ناك ال ذيهل ىل هز

 عزي افظأدوةعو دمزلاورهوهلادوةءو بهذا !مئاوذو ةطرقأو ل الو
 هلل ١ل وسو قربه تدفاا رخ ٍح 7 طفل ىف اوىا ا.هلها ىشواموقانعأب رضا هذأا

 هد-:ءناكوق: ةلا أن بةهررنبا طظفافو عسب رلا نب ةناكيل ديو هءاع هلث ا ىل_ص

 هللال و .رقأف نكمل وك. نأ دفمنع لو لقا ىلهفاساوشفلا زنك

 ةادغلك هير كلا هذ م ف.طيةناكت و أر ىف!لاةف دوما! نمل در لو هءاعهّللا ىلَذ
 مواعدر وهظندتو ةاطناا ندع تف لك هيلعهللا ىلصونلا ى أر نم> ةناك اف ىا

 ةءرلال 21- فئرطي ناك مدس نأ ع نمقم سام سا :.الاذهنأهمشوىا ةيرخ ىقهاكد

 لاقى هيف هند ىدلاربغ رخآل < قد هي رخل اكلت قهنادت وكيت راح لاقي تأالا

 صأف منلاق كالدقأ كدب دحوناثد ارأةناكمل لو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر

 ىبأف قبامهلاسمم مهزتك ضءاممح رهان درة رار سو هياعهللا ىلص هلال 0

 ناكف هذ_فءاملصأة سات هيذعلا ةفونعىلاءئهلنا ىذر وب : زلا هبه أق هرد دوه نأ

 يس هددص ىلعرانا ا هن ردسي ىدلادان لاب ىاذنرب حدستو هنءلاعتهقلا ىذر رع لا

 ة.ع اا ةءامسأا ن نءوهف قار ةيلمهتين .٠ .وقعلازا اوجهنمدخأو هس ىلع ف ةرشأ

 د 00 هقنعب ير 5:2 ىف اعت هللا ىضرةاسم نيد شو هب ,و هءاع هللا ص هعقدمم

 لن ىواهيئيملاو ةث زدهنال

 ىلصدت اةعرز ىلا نع متاع ىلأن با

 سك !هئيعف ناكل وةءلعهللا

 ا هصن لله ناكو هراسدفف هدم

 هياعللا لصوهمزعدنع وهفكل ب 6

 هه ةوب:كلالاسرا ىلعلمو

 ' ىلع جرخ كلذ ف هاا عدم

 تاسانلااميألاّةفام ون هيادص |

 قءاوذأفذ ةفاكو ةجر ىئءنهللا
 6 ”ىل_ءاوفا:ةئالو هللا مكعب
 ىسع ىلع نوب راوطاتثةاء>ا

 ف.كو هبادحا لاق مينا

 ىسعىلءعن وبر اوذلاتقادحا

 لل مهاعدلاق هلال وسراب
 اةءيمهثعن نمامأف هلم كتوعدام

 همن مامأ و لو ىذر امرق

 ' يد ىلأو 1-1 اد عباكميم

 لكوا اوصف هب هءزىلا ىسعْكلذ

 نبالاموقلاةغلي ماكتي مسهنم

 مهيلاهجو
 هيلعدللا ىلص هبا رك ذ) ©

 يصحب سس لل ل |]#]آ#آ «(رصيق ىلا لسو

 مورلا كالموهو لق ةرهوعد ملا

 ىارقرهنال ريقملا انعم ءرمممقو

 فتنام ءرص.ةماّنال هساع قش

 ”ىهيدفحرخأو هع وشف ضاخغا

 لوقو كلذير خفي نكورصق ||
 د.ةراصم حرف نم حجرخأ/
 "تاكو مورلاٌكلمنم لكل امعما

 .عسس هس مرا فهيأ اهلوضوت اكو ة اوس بدال نمل_بو هءلع هللا ىلصهعوجر ذ هةر -- هيلا نمتانة:كرصقاباكلا لاسرا

 بو ه.لعهلنا ىلصناكو رص. .ةىلا ناكل عفدي نأ )سو هيلع هنبا ىلص ءلعأو هنعهلنا ىطر لكل |ةدحد عم هلاشراثاكو

 هللا ىلصوتا لءةو باكل 8-5-5-2 وسو أنات |ةيسدلاةف ةئحلا هلو لقر ديس بوع :قلطس أ كلذ لدقلاف



 يلا |ةم-د بتنا اق رصيمقىلا هعفدسياناسغلك| م ثرآساوطو ىرصصل ميافءىلا هعكدن نا هنعمل ىشرة يح دره لو هسيلع

 تياراذا ةءجبدلدم وقلاةفديلا هيبهذ ةرصتقىلاءاد هوا كل ذ ددعت #2 | هنأف هعمل ىذو متاح نب ىدعهبعم لس وأ را

 هللا اريغادصبأال و اديا اذهل عفأ ال هنء هلا ىذ رة .-دلاق كلنا د ىحاديا 5 كسأرغ تال غهلددساخ كلما

 لاففكراك ذخؤيالا ذا اولاق ىلاعت 8
 سمعا ىلع كلداانأ مهتم ل_> رول

 هل دمنال و كاك همن د ددحو ود

 هلذالاةذوهام وةسحدلاةْف

 هيلع ساد اريخم ةيتع لك ىلع

 اذاً :ااهاك كنف :ةمعت عدق

 9 وهاهذ أب ى ىو اهكر ال

 دجاالإف لعسفو امحاص وعدي

 ناوةءهياءدجو باكل ارصيبق

 ىذلا نامبرتلااعدق ب رعلا ناك

 نوماس اراقنا لاه م مة ءاانارشي

 ونأ اكو هنعالأسأ ادحأ «مهوق

 هفةعهللا ىذدر برح نب نام

 هرب ناك ىاهمالساىلبق ماشلا !ا

 مهل ةراجق ف شيرق نملاجد عم

 لو آن اكو ةيدي دا هيدق نمر

 تيتا ىتاازندو ةيدوأا

 ملسو هياعهللا ىلص ىلا نا لءقو

 ةئبملاىق كود نم رمصمقأ ب 011

 بنك هنأب اموت عبجو ةماع
 نامي ولا لاه نينه رص.ةل

 ىلاووهوربصتق لوسو اناناق
 افمدق ىت--انئقاطناف هبط رش

 وهاذاق سدا تب ىف هءأآع

 مورلا“ ايظفعو جالا هملعو ماا احب

 برق ةأمبميأ هناج رمأ لاذ هل لود

 قو ىنهنأ معزي ىذلا اذهاامبست

 حيرخىدا!ل_جرلا اذهاةءاور

 ْ ا ليي زرع دعاس اقم عسل عقوريي زأ' بيذعتولاؤسا!نوكينأ عذ عئامالو ىا

 هللا ىلص هللا ل وسرباصأ و تهوس حلصلا لبق تهَْءَقلا ىا مئانغلاب ل سو هملع هلق ىلم

 | نثوره طمس نمط سأ نب ىج تب اهتءىلا عاهل |ىذردم .ةصاه ءايأوس مدس و هلع

 ةمثص لو هميعهللا ىلص هلا ل او هد طاق مالا اودالصا'اههماع ىم 0 تار

 95 وتدها حل سوه ءاعهللا لد همداخ سنام ىِشِىلا ملس مآ دنعاهاعج وةهسفنا

 | ض رءالباوةّدعأ ىااهقاد_صاهةتع لعد واه+وزت ول ,و هماع هللا ىلصاهقتعأ

 سأ أ لئسدق و قتعلاريغأ شاه لمحل ال" اااىفال اولاد ىفال ارهمالياهتزتو

 || اه-زتواهقتءااهسع: لاف اهتدصأ امن ةرحابا دل لمّتف َة ةمص ن نع ه-:ءىلاعث هللا ىذر

 ْ حاكيرا وجل و هن هيلع هللا ىلص هدئاصن نم نأ ىلءان اهقف ضع هبلدتسا امد ر اذهو

 | ةيقص أ طي ناك لو هاء هلقا ىل-ص هنأ“ نمنيملا ءالعا مطو زاوسوه وه املا ةمالا

 ظ ةمأولا با كسا ىلع 1 :اههنن ملدء_سا نمىلءاضداَد درو نأ! كالعاهمالدسا لدق

 نكبائا : هن د رسال + و زا أ تاعاكة مص ىلعم وأبو هملعهلقا ىلص هنا : هب رمسبلل

 اولا اهنعىلاعت هللا ىذر ةءةص ولم موأا لهو هيلع قنا ىلص هانت اهتف ضميرك ذ
 ةيرسلا ةماولا بايصتسا ىلع ل اد كلذو هن أس ىهفاهجج ناودأو م ىهفاهجح لنا

 هلأ ىل_ماهريشنأدعكلذو : هب مس و آةح و راهن 2 ىفا وددرتي[ةح و رلا'تدصتخا ولذا

 تاايقذ هننئااهذ_ظف ل-تواولهأ نم قينميلا عجرتفا هقتعي نأ نيب لسوهيلع
 هللا ىلص هصناضخ نماهقادصةمالا ق:ءلء+ نال صالاىفرك ذو هلوسرو هللا اراَمْدأ

 دب أمامالا بهذ و ىرغصأ !صاادلناق ىَط وي بببأ !لالخلاو هِرك ددقو لبو هم .وةملع

 هللا ىلع هن صاح هنأ ىلءلو ءاد لَقْنب .0نام- نبا لافو ةمسصو هلا مدعىلا هللا هجر

 ىلهءشنال وسر لاس هضءىلاعت هللا ىذر ىلكل ا ةي-دنا لوقو هجم أن ودول. ودم ءاع

 لصاوعاسا مم هنعىلاعت هللا ىذر وم ممىفبعق ول -,قو هلا هيه وق ةيقص لبد وهملعهللا

 هنأ ىلعزاجملال هس ىلع كل ذىفءارمزلا قال طاوىا سؤرأ ةعستب هنم لبو هيلعمللا
 ءافيىسلا عمذ-ىراضإل ا ذوَومْدَقلا ليقلس و هماعللا ىلدهءفص نما |مدقَت :امعلادع

 ًٌ , راجت بهذا لاقف ىبيل!ن مةيراج طعأ هلل ”ىئابلاةنهنعىلاعتهتلا ىذر رةمحد

 تيلعأ لال اوسرا.لاقن ل و4 طع هّليا ىلص ىلا ىلا لدا اذ ىح تنبه ةمقص 00

 ىناااهلار ظنالفا يءافاوبد وعدا لاق كلإلا حصتالريضنلاو ةظرر ةةدس ةيفص ةدحد

 1 اهريغاهذخ 0 اوىااهريغداق ىااهريغ ىعسل ا ن نمةيراجذخ لاق سو هيلعدقلا ىلص

 يع 7 8 1 ديعنمدمموب بك رلاىفنكوملهنالئاايسنمجبرقأاناتامضسو !لاقف "ين هنا معزي برعلا ضرأ»

 لاةنئع عنباوهتاق همك ارقام ءاورفداز نامةس الا كو لس .و هيلع هللا ىلهدل عدا رلابالاوهفانم دو هريغ فام

 لجرلا اذه نع هلأسال مكمام | اذه تمدقأ هبادصال ل هناجرتل اك مع :روهظ فلج اواعف ىاصسأي يما متم هندإ هناهجرتل



 نراك لاند وهنا نأ اوس سنال حى ا هلام نا بذكتل ااهيلعا اودزتل هءفتك فاح مكةاعحاناز و "ىهنا معرب 2 ىذلا

 اوريقوهراكأت اوتقد_صنتمصهسا ىنكلو تي دكيلاذك "ىلع اور ن ندم وءامط | الوأ هلئاوؤنادهقسو ١ لاق نذكا اذا

 5 هلغترذكل ئدالب هباوث روض هدا وقنا بذكلا نعاؤأق ْْن دف اذمالوأ

 ىةذريفاشل !(.:مامال 9 الاىفاك هيقصحو زو.ةلساىلأ نب ع ب .رلانب ةناك تخاأىه ها

 ةمحدتءطع هلل ىان نا مل.مو هع 8 قلى هنا لجرلا لوقو كدقاولا يسن هنعهللا

 5 .وهماع هللا لصاه أ عمق يأ راهعمانا ل“ ةامفلاضذئنءح واه مخل هنأ ىلعلدي ةيفص

 ىلع رخام معاجال الينا واهلا معشأب و ىه تيس هماص نا( او روق 3( مدقتاك هم دما

 الفاهسأرىل 1ءباركا' تة-واههح وتكد و ت-اص هيو صمع تأ مهتأدالف دوهي ىلنت

 لالا لو هملع هنا ىلصلاق و ل زعألاك مل وهملعهللا ىلماهار |

 و : لو هيلع هللا ىلص عندمامهااجر رىلة ىلع نين أرم ارك سلال ام .رلا كيزمتعزنأ |

 اهتءاضوع اهي ايهم -د ىطع و او رىفو هنعىلاعتهقلا ىشيئلكلا ةمسدلاهع | |

 هدهاملاةذ ةرضخ امئمع لعأ ىأر ةيتتما و حالمز سو هءلعهللا ىلص هنأ ءاحدقوىا |

 ةعانان أ اوصورعىهوىا اهسو ز ىفءتق قالا لأن با ارى ىءأرثاك تاك ةرمض هزيل

 ظذاقو ِن رعلا كال م ى# لاقو ىهطاف كل دهن ري أف ى رحى عدو ةورمقلا ّن ايس أرق

 ىتتازنسعشلاَّت "كت أ راسو ر<تناكو ربم> ل سو هءلع هللا ىلص هنن لوصر لن ني-
 الز ىذا كاملا ادهالا نبنةامهنناولاه اه-وز ىلع: ل ذت هةنادددص ىلع ءقو

 سعثلاتأراماواةيؤرلادّد«ةنم عئامالو امئماه:ءعترضخا ةمطااهوج و مظاف

 كلذا,يالففاه ماو ةعقولادد هت ن عئامال هنأ فأمسسو كل ذ اميل «-ةفاهم.أ ىلءكلد

 نوكتف راه هرستتت ىف ةعقو اضنار ٠<تةااثأآر امئتعىلاهتهللا ىذر رب وجنامدةثو

 0 ةمحت د -اعاس و رع تناك اهنءىلاعتهللا ىذر ةيقدص

 حور 7ةناك نامدقت دقنا هب لوخدلا ل ةاهةاطمكح م نبم السنا ىلعلدب داع 2

 تلاهانمنأ اهنءىلاعتهلنا ىذر ةمفص نع و» لماسلفم 0 ثمنيمالساهةلط نأ دعدأب

 ىفيوزو ألة: هىلا هرك اد-أ اك ١ نمامولودءعقا صدا لوسد ىلا ترا

 م-ملا كم ودب تعنضا كد ءااردةعاىلااما ةمفصأب أن لبو هءاعهللا لص لا ةفحب وقو

 لازاموادكواذك اوغئص3ْموقناد اورفو اذكواذك ىااولافو اذكو اذك ىلاولاه

 سال ندو ىدعقم نماتؤ ان ىف ع نةكلذ بهذ ىلادذةعيلسو ةيلعدتلا ىلص

 دعت لبو هءلعهللا لصدةتالوسرامم سرع و ل دو هملعهللا لص هم" قايسأدحا

 انمماش نم حدب ادن مال مالم .و هما. هللا ىلد ا ع ءذدث اذهب بق ف ضءطا نمت هرهظتا

 فواد و هسو < همس هل :وههنع ىل اعتدت 'ىضر ىراصنالا بوبا هل الا كال تانو ش

 كالاملا_ةذب وباسلا تاكسكأ أرق لسو هماعهلنا ل :صدقنا ل وسر مصأ ىت ة-ةبقلا ناس ْ

 جئابقلانمبذكلات العب هيو

 مكهف لجرلا ادهن ف ك هلق :

 ل لاق بدل اوذانمف وهتلق

 هليقم كنمدحال اوّملا ل

 هل وهم ”منك له هلل35لاق ال

 لود نأ ل مق سانا | ىلع ب 5
 ناك لهةءاور وال تاقلاق ي

 لاقالت اق اعداخماب اذك افالح
 دازالتاةّلا] مهئانآ ن مناك له

 للاق هءأروهاةءفيك ةباودف

 لاق امةانأرال وال_ةءديلع تبع

 ما ةنوعش سانلا 1 ثأف

 مث :واوءض لب تاؤ مه واةعهض

 ةودقأا لها سانلا فارمثاءدارملاو

 رعوركبينا لثمدربالف ريكتلاو

 ليقلسان م مهءهللا ىذرةزجو
 ىوذنعم-مناق لاؤسلا اذه

 اوسلهنكل ةعركلاياسنأ الا

 مهلعش ريك ااود ةوضأا لها نم

 قو رابتعالااذ_ميءافمذاانم

 ا.ةموعس ىد«انب ادع هيا ور

 ثاذحالا ونيك املا وءافعضاا

 اةفرششلاوباسنالاو وذىأو

 لعل و# وهو د أ مهتم هع

 رثكصالاى ا باغالا رثك الا

 ءافع_ذلا هعامتا نأ باغالاو

 نودعقشو أ نودي رتل هذ لاق

 درب ل-هذلاف نوديزيلب تاق
 قهنمنز الا نإ ةوالتاقدهاعاذا ردغي لهن لاف ال تاقهء لدن ادعي د هناسضزم د_ءودل ةمهارك ىادن هس داةطض مهمدسأ

 دوس أ ىف اكىا ةسم هنلعلاادنلاعمو لود تاق رحو مكن رخ فركفلاق مم ”تلقووّمان اهل وذ لاق اين لعان وهام ئردنام ةمد

 بوثئىالادسبرمل ارردي موس دا موردح مزيف لاق ن اقسانان ادا ةوزغفمتةةدقوزديف اك ىاىرخا انباع لاديو



 حورفلاو فونالاو ناذ 100 لاَ اردو ىمهتوزغ م بئاغان اور ديمون وةمانلعرصت انا. ةسوبا لاق ظفاقو
 ان مايو انوانآ آد.عدناك ايعانا مب وأي هياوكرشتالوهدحو هللا اود.عالوقياتلق دب كابا لاك رامون كلديراشاو

 فاه اوقددااوةال ىلا

 هناك :زفهمست 6 كسل

 لبسزلا كلذكو بداوذ م ف

 لهْد د واهم 1

 ليقدحا وكيتمهلاق ل وتلااذه
 ك :هدساناكولنال نأ عءؤ 2

 وه تاقادل. قل اوتاااذ هلا
 لهئتلأسو هل قل.ةلوقب آن
 نأ لبق يدكللابهنوء تت نك
 تنرعفالنأ تعزفلاقاملوتد
 ىلع يرححا ١ عدا نك هنأ

 كنا بوهللا ىلع بذكيو سانلا

 الت اقف كال م هقان ن نمثاك لله 'ك

 تاتا كلم هئانآ نمناك ولت اقف

 كتاآسو ا "ل «تباطيل_كر
 مهوامعضما هنومتي سال! فارشأ

 عاين

 عامنا "'سلاغلا تالا لسرلا

 ةناكتسالاو عودت الها لسرلا

 كتل وراكم ال اوريحخلا لداال
 تعزقتوصقل وا تود رب له

 ىتحنامالا كل دكو نوديزيممما

 "0 م مغ وانه تاو

 ةطخم د-اذ رب له كما أسود ش

 تعزو همقلخ دين اداعلا ب تيدأ

 املاك نيدسنامالا كلذكوألن ا
 لدخ اذا ك1 بواقلا هتئاشد

 لهكداأأسو ردصأاحارشنا هن

 مكبر ناو ماتاقن 0

 مكلعلا دي لاصمو لود هيرحو

 كالذكو ىرخ أ هلعنولا دتوةرم

 بكرتاهتبكراها عض: لو هملع هن !ىلصن اكو سل ١ كل دنماولك اما اكلود-نمتدآ

 4 ل لا ا ا ل ا ا م ا يس طمع

 لقت اهيرتللاةذةنامالاءاداود وعلا افولاوةأورلامراوخشيو مراحل كرتىا 56

 | .. اودوتوافس ور اعان اتانقذأر ادد. نمكمءاعتةخ هنلال وسرالاك بوباانأا

 ل عسدمأ ١١لاه ظنك تادأك بوب أ ابا ظف امهللالاقن كاظم - أت يفر فكي دهع ة هش د

 هي انوغفسإو أرب رص عزل انا جد ةوعدلاهذ-مببوناانأ هلا سرك هلال

 ْ اوغليال نيسج ةنسش واه منن دب ١ زب عم ارغهناقنوةسف هن اوةساساوىان ومص سدق

 (ابرق اى هنة ديني ىصواف كلانه هع ىلاعت هللا ىقر بو اوناثام ةينيطنطسقلا

 هونفداغاسماناكماود<ماّذا ىت ىتح هباوشمونولسملا بكر ةمورلا لإ 4ك معن طوم

 ا مار تاامشاع رات نمري#بك هنأ مهوربخاف ناش نع مورلا م مماأسف

 اولعو نكاد" ايزث م وأ فاك هماظع قرت لدعدشان !تنمآ ا كلسدا نمقجءاو كد ام

 نمركمل مهديهلاوفاس دة مهرومق شد و برعلا ضربة سك لك َّنءدوبا كلذ
 نملايمأ هد عطقا1ل بو ءدل ءاعهتلا لص هنآءاوىا .اوعاط:_ساامه:بركاودربق
 لسور راماات هسقن ىف لسو هيلعهللا ىلصىنلا دود تبافاهب سرعينأ داراوربمخ

 لزتملا تدرأ ني_> كئانا ىلع كل اماهأ لا ّةذ «ةءواطف لانه هودىلا لام :امهصلا

 ىدذلا اوهءامهصل اوه ىذلا لحمل اًذهود وهي برق كءلع تدشخ مليا ل ]وس .رابتلاف لوالا

 0 هلو هلال لصماقأو مدقتاك ت ب رغام د هد ىلءل نم مثل اهمفتّدر

 عيصاف ىراضلا ىف و:ىا نءثو طق ورث سدا وريغ_صعطثىف اسيحا وتعلو لعج و مايا

 لعخ اهطأ طسانو هن ئىعلق هد :عءنأك نملاةفاسو رع لو هلع هللا ىلص ى لا

 اضيارك ذو مقالب« يبجي ل جرلا لعجو ىا نهايه م لحرلا لجورقلاب«ىبع لجرلا
 ةثالثلاهذهعم طاخدقهنأالا طقالاورقااو نهكلا طاش سمانا ىذكالو قيوسلا
 بهزواران تناك اهنءىلاءتهنن ا ىذر ةمفص ىلءةماول نأ ىلع لدي اذهو قيوسلا

 ىلض هنأ تدث نا هكموهو مهضعي لاق المااهلعف لضفالا نأ ىلا ام نءحالدلانبا

 سال لاقو "هاو نم صرعلا ديال“ اج دقو هناسأ نمد-الىا المل اواعقل بنو هماع هللا

 ل و هيلع هلبا ىلص عض وامل ظةاىو ثناكا رى قد زرمدلا هتبكو لعاهلجر عض

 هتبكر ىلعاهذ4:تءضوو ةفيرمشلاا هتبكر ىلع اهمددق عض ن نأتي أان,ملع بك رثاهتمكر
 اماه:ءىلاهتهّللا ىضر ةءصنعو هقل ا2 الذ سعال ١لو ا!ىفناك اممىلاثلا ادهلءاو ىأ

 ريم> : فى بكري ارد اليو هيلع هليل ضاق 'لوسر نيانقلش نينحأ ]طق ادوسأ تد 1

 ل وعد وهدم ىف سوق لح راووسب نوم ىمأرب سدو ة سن تاعقسالم ها هّدقان "رع ىلعانأ و

 ش دهان ءاؤولاو فاةءلاو قدما اوةاللاب كم ايهنا تعرق هن مك سغانا دامت اسوةيقاعلا وان وكت مث ىلا ه لسرلا

 ردغلابآلا هيلاطفلانب ال ىذل مندل طس باطتالا الرد غزال هرلا كإذكوالن ات رك ذنردغب لهك اأو ةنامالاءاداو دهعلاب

 ىتدق عضوم اء نأب ره ىاكدوْنفاَمح هن ىذت دحام ناك ن اومكنف هنأ نظام نكمل وحي راخ هنا رعاتنك لق وى هنأ تاق



 لاف م لسو هملءهلئا لص ةنويتثامالءنم ٌءِعدَقْلا بكل ىف ةدنءةروك دمت 1 لئرهارنءلاسؤااءاشالا هذه ونيثاع
 بهذدتلعفن !لففأن ا عيطة فاال(هي اووف قو هم همقأ ةقدملاع متفلكت ىا تمثل لصاىادملاا قالا ل-ءأو و ةرمصم5

 جابغ اوم و هيلع هققا ىلص ين: لآ 56 قد فرعدق الاه ءارذ سالو ىو وتلا مامألا لاف 5 مورلا امو كلم
 ىلءادر اوةسانرلا باطو كلما 00 ا ا ل 1 ا مما مذ ذ ذ اسجل

 هقفوأ هّياده هللا د ارأولو مالسالا

 لأ الهناق ىئاحأا قفواك

 ظفاخا لاق ةساررلا هئعتاازام
 . ىلههلوقل لقره نطفتولرخ ن١
 ملت لسا باكل فلو هيلع هللا

 ايذدلا فهموع ىلع ءازلا لجو

 لكح نمل ام سأوةرخ الاو

 هللادس قدفوتلا نكلو هفاذعام
 1 )و لق ةره لاق مث

 4 غلاممىا هيمدق ْنَء تاَخغا

 ناو نيمسقاللاءاسنلا نم ىلا لسا نانتا نع ءمل سو هيلع هللا ىلع ىتمنو الهمهذها 1

 صا ظفاف وىا ضم ىاامتزي" دكا د قس ماجر للغ قلما 31 سها دا بدصدال ْ

 8 اب# "الا مو.لاو هقلاب نمآن منا ىدانب هن ندا مشو ه.لعدللا ىلسص ظ

 نء مل و هءاعهلنأ ىلصهغلب وضد. ىو امتدعىضقنبى دة[ ما طيالوريفلا 1

 هرقف هعملتدتةنعل هنعلا نا تءسمهدةللاقف يىلي- ىثنأا نمت س هامل هنا صخ

 لاسم دياطربا مهضعن مالك ىف تدأرو مونلالك أن لو هيلع هللا ىلص ىنمنو

 م ىهناا لق كلذو ى!«-هقادشا ت-رة:ىتحما اركلاوموثلا لك ناك رببخف :

 ربع .2 لبوه طعدشا ىلصدقنالوسر عما ارغهناةيلعت ىلا نعبد .هرتأاو بءغرتلا ف ت َتد ارأإ

 اذادصسملا ىلا ساندلاحاراباف عامس هو ه_تئفاولك أف اموثوالصب اهناندفا ود>ونأ
 الفةشسملا ةرصشلاءذهن ملكا. نه ملوك .اعدللا ىلص ىلا لاقت مونو لصنع

 ناسيا نع ىسهناااممنا اقاطمىا ىل_هيلاو موثاا لك أنعم كلذ ف سلو اننيرقي

 مم رس سانا لاقل و هيلعهقلا ىلنا5لاعتلهناءاجبغ نءهو لءأنانواكأن ا دصتملا

 هللا لأ ام مي رحفانأ سيل هنا سانا اهيا لاق اولافام لس و هما هللا ىلصةقاب الف كلذ
 ىل_سىسموالصنالو اموت طق ىنلك ام ىضسل |دقر :رةزعو انك ردك ًاةركش اهنكدا اوأ

 هلل |ىل_صدّتتا لوسر نا هنعدتلا ىكر ىلع ع مسمى ةةءاسنل ا ةعمم نع ملبورع هيلعدللا

 ةعممنع ىنهلاناجارلاوممضع؛ لاق ريد مونءاسقاا ةنعت منع ىنمم نمر ظ

 ىلل_ءقامئالذالديو رب الا لهأ ه اورالوريسلا لهأ هفرعب عد /ىث * هناقريسمك ىف ن كر لءاسقلا

 ىا ريسخ ىف ّنما اوعتذىف ١ االاءاساا اوغدو اهيفممنال كلذ ت رمدامغا عايزلا بما

 رم ريبخ دى كل ذد عي لس أ منال -تزاعمالوىل عملا مانا < ناك او

 :وزغىف ل سقو عادولا ةعىف تم رح لءقو فأي اكمانأَت الث _عيدسكم رح خفلا ظ

 ا لاوقالاهدهزبب حمببا عفا اةوزغىف أ. ربو ميدعأاو هاذ هو ساطوأ |

 ٌتدد.--ىفو ءلوتةوزغف ناك كاد لاكن مدن اور كلذ ىف ىورامت رغأو هللا

 ناك هناةاورلا - نملاق نمو عادولاةحىف ناك عت حاكن رت نا دوادوأ هحرخ

 انماما نعو هيااك اكن يخل ماعدا وقد 1! قذاوءواهن نساطوأةو زنغفأ ١

 نادم تمرس د .ةقىاةع االاع رغم 1ع م رحامثللعاال هتلنعءهللاى ذر يفاثلا

 مهذمد نعو تا ارمئالثتم ربو تدييا املا ممضعن نعمريغو هللا هجر ىل بسلا لقنو

 باطأالو ةدمعتا او هحمدخق

 تاءةسوأ لاق اص مالو ةنالو هدم

 هللا ىلصئننلا باكير مصتقاعد
 هللا مساهمق ١ : افئرةفلسو هيلع

 هللا وسر د نم ممدحرلا نجرلا

 كدع ظفاىفو ل سوهملع هللا ىلص

 اما ىدهلا عسا نمىلءمالس

 مالسالا ةناعدي كوعدأ ىلافدعب

 مال_سالل ة_عادلا ةملكلاب ىا

 وعدأىا د> وتل اهلك ى هو

 لرحا هلا كوي تل سااهيلا

 نافمالسااوةالدل اه رياع ا مع؟
 نيسسررالا مثاكءلءاممناف تءلو
 / فو) ىرقا!ىف نيسخالفلا ىا

 وهراك ال اونيراك الامئا(هباور

 حرسأ منال رك ذلابءالؤه صو كرمال نو دا د . وكيوعمش نيدلا كااعرمادار او حالقلا هم لح ْ 4

 عنتما اذا اواولسا لسأ اذا هنال كاباعر غ3 عا عمكماءدارملاو ماو :نيدلا هلو ىءاقاباو لهما مهلعبلاغلانالم مريع نع اداءقنا

 امشي ل ارمدنال اوهللا الاد .عنالثا م كا هوا: دعا وسةلك ىلا ١ ولاسمت باك .ا!لهأا انو مهمالا مما اوهنتما

 ةنعتملامرحنملوانا م-مضع: لوق عماد هراط هرظنملو تام عبرا تموسو تيب أ اهم | ٍْ



 نمغرف ةوهسالاقمئطقا لف ناسشس .ءوبالاف ن دواسمان أياودمشا اًولوةذاولو ناف هللانودْنْانانرا اضعانضهذ_ناالو
 انآ تح  رخالفا:- رخأ فاني سعأ وا اولاف امى :رداالو مه , ىلا ما اوصا ىامهطغازتكودل او-نيذاا تاوصأ تاع تانححلا

 ' صادقامواتاقانسداخو ىناككاو
 ىلعهللالخدأ ىتسرهظ.دنا
 نيةءاا ذل 3ترهظافىا مالسالا
 ١ نمانوءيهتازام 00 اودفو)

 ىبأ نب هل اوقوتاسا ىدحد_خ

 كن كم ”الدح هنا البق ةشيك

 و هيلع ا لص لاما بهو

 ةياوروؤءاحوةشدك اناىقكب تاك
 هسا رص.ةالاق نامةسانأنا

 اللاةف يذكلااب هنوهوتت له
 كال اان ياهسنع 1 كلو

 لاق بذك دق هنا هر فرعت ارب_ت

 نم حرخمنا مءزب لاق تك
 ءاذ 'هلماىف كا لمرأ كتبا

 ال: ىفاثملا عجروا ذو دصسم

 قد رط»لاَو حامدلا ل مق هلال ١

 امقاو ناك كالا اداوق نم دنا ىا
 كلا اهيا قدص رصءةس ار دذع
 هلا ارظنفان ده مءاسهن اىفىا

 لاعاذ بشعة امولاةورصبق

 قلع تحا دنا هل . مانأال تنكوحلا
 كا:تناكال دسملا با وأ
 رغاواك با ولالا تق ةلغأ ةنلمالا

 هماعتن ا ىباع دا او بأن

 عطف ا رض ندو قا

 الء-لوا ننافاحح هرخنا
 هنلا 'ورظذف نب راأ!توعد

 د رح نا عما الاولة

 دصسملا تلم تدحصااناق بصل

 ادهلالا ”هلمللا بايأ ١١ ذه سحام ىناعج ال تامة ةيادلا ط١ .سههمفاذاو ابو ةئمدتيو از و ىناارف طااذاق

 تاأم رقابهم وَ ريوق لاذ صالا

 انقومتاراةهفاذ رهصالا قبال ءاذه هرعا لن ىا تدك ىأ نبا أ "55

 ١ هوس ومس. »

 ْ امهنع“ انغتسالا نعل ,اقلطملسو هيلع هللا ىلصا هم هر مل لمق و هنءهللا ىذروع اندم

 ْ ْ هللا ىذر سا. يعني ا تفي ناك كلذيوانزرلا فو د_ئعىااعااةباطاد_:ءاهحاأو

 || نبا غلب ولىذلا نيدو هعأ اري_تىفة تما حاك نع ىسهنااوانئاهةفمالكف و اههنع

 || ة فاكس كل ذىفافنا اتخانرلا فاش نملا مح انإب لولا ىلءرقسي ل امتعتنا ىذر سامع

 نافذ ,ومأملا نيمو اريءاو مك نب < ىضاشقل نيب ةعتملا ف ةرظانمتدقودقو ءاذعلا
 رماجو كاد ب:س:نولا اريغتموهو مك |نب ىدكهي اعل دفة مل 1 ةدحاوأب ىدات نومألملا

 ظ لاك ُثد>امولاق مال_.الا ف ثدحا لاق اريغُتم لارأ ىلامز ومأ لاهل لاف د ع
 باك ن نملاق اذهكلني نمو لاق انز دما من لاق انرةعتملالاه انزلا لاحت ءادنلا'

 ىلانودمؤملا افادة ىلا هذ هللا لاه دةفباَكلاامأ لو هيلعدتلا ىلمهنث' لود ه.سوهليا

 نيم وأم وغم هنأت مهناسعا تكلمأم وأمه او زأ ىلءالان قظفاع موج ورغا نيدلاوهلوق

 | لاهال لاق نيع كلم ةعتملا ةجوز ورز ذم :وااربس أ انن رداعلا هكدا وأنكالذءارو دب ان

 زواحمراصد قف لاماللاق داولا ببن طبو ثرّوو ثرتدقا دع ىلا ة_وزلاىدهفا

 ع بلاط ىنانب ىلع ىلاهد:سىرهزلاىوردقف2:-كااماو نيداعلا ند نيَذه
 اهءرحتو ةعدملا نعىرهناانىدان أن الو هلع هللا ىلص هللا لوسر ىف مهأ لاق هنا ههدو

 ثيد- نم اذهنوظفا لاو ني رضاءللنوءأملا تفدلافامم سا ناححهزادءد

 ىبعيو ةعتملا ب رص اودان هلتارفغ#دانومأملا لاةةني:هّوملاريمأ ا صئاول اق ىرهزلا
 رجلااودسوف ع وج مرباصا ممناقىا هم ةيلهالار هلا موطن ءريمش ىف لسو هيلع هللا ىل- ص

 0 اهذح أن نوصما اهوا دي لدقو وضل ضفورف تح رخاراج نيثالثىا ةءاهالا

 0 اللاموذطياواهجو ماربلاو رود لاى اهموطاواءبو اهو ذو نياسملا ن در

 يلو سنالارمللا موهءاولاع ماربل اورودّلا فام مهلأسفلسو هاعهللا ىلص بنا مريزخ |

 ايمناو تافك أ ارودقلاناىجب َخحاهاك !نع ل .و هما هّلنا ىل_ص مهاوئ سناللةطااخقا

 مالعلاهريمش م ٍردق ةولان اريث ىأرإل بو هيلع هللا ىل_هىبتل !ناىراضأا ىف وىا روذدا

 اهب هرمالأ اولاكاهوّدي ره أواهورسك 1لاق ةمسنالارجلا ىلعاولاف تاريثلا هذ هدو
 ئثىا!ىلعتارينلاءذهام لاك ل_سهماعهللا ىلص هنأ (ةب اودفو) اواسغا لاك اهاسعاو

 هيلع ىلسدق !لوسووا ةفتسسن ارح مل ىلع اولاق م1 ”ىايىلعلاق م ىلع اولام دقو

 كاذوألاةفاهل هنو اهقيرمموا هلال وسرانلرل اةفاهورسك اواهوقب رها لو
 مل-سو هيلع هللا ىلص هناءاحو ىووأ د اهمبانام انام |١١ ذه ىلا لسو م ءاعدللا ىلصهلو دعو

 ل

 ىلب اولاق مكمفدقنإهل هبي نا نوجرت ميمعنب ىسيع هيهك مشو سن ةعاسلا ىديزيبن ا نواعت
 ىأنب !نادب ءاورفءاج .وهماركا وةيحدإلا رئاهأ مءاشي ثمحاهعضن ل لجو هربا 'ةحر ىهو كوش ف رإهبدققلاناذإاق



 َّىَأ رلا فهل كن اةلثآ اوهللاقذ باكا ١ ىن ىعتا هءوأأم و لاب اص لاعم و هس فل ًادتباهمعا لاق ودندثلا ظدغلا ارهظأ | 7

 فذ ىفودكلامو كلام ناو مورلا ب تدحاضالا قدصدةاوهسفاأ اك ه:ناقدح اوهربكالا سومانلا هينأي ل حر باكيا 32

 د ركن اج رخأا ارد_صىقب رمح 1ا/ . مو رلابحاص رمدمق ىلا هللا ل ]وسرد 2# نم ارقي ناجح را عسا رسم. ةاغأن ا

 هدب ند باكا عدو ةديداست

 رمق لاو هعطقب نا كاراو دهن نإ !ل الة مله الار هلو ب نامل قل نافوءنب هللا همءىهأ كلذ دنع
 ظ لبر باك فرافنتلاقف كنأ ام لسمو أشرو دقلاءول نءا اواك أءالورودقلا أكن نأ ساو هللالوسراد_ةتنأ

 ماوزلا فلول اذانواملؤزلا نحاس اهتماواك أي ل ممنا ىلءلديهلكق امس |اذهو ستر ا سراهئافةيلهالا ر لا مول نع رصبق كامسو كايق هسفئبأدب ماين سو هياعهقت ىلا لوسر نا ىدانف ةولطابا لو هماعهللا ىلصدقنالوسررهأف |
 هيلع هللا ىلصهللالوسرماةفرجلا مول نم نول ملا لك أو (ةيماشهلاةريسلا فو) أين ظ

 !لضطحاغ ىرنمماسن ا هنأبل اوقلاَذ ربا ذدهو مهلاهاممرومأن ءساملا و لسوأ

 رباح غ نعل _هط ورش * ىلعدا:ساد وأد ونأىوز زو ةمعمقلا لا .,ةتذحأاممالوااهيلاةجاعلل

 نعل _و هيلع هنن ىلصهقلا لوسران يلو لاغءااولء .ظاربش موان#ذ هنعهللا ىذر

 ىضرءاعسا نعل سمىفو اهلك !حانأ ىاىل_للا لك ايف صارو (ةباور قو) لكلا

 ل أوسر معو ىا هاثلك أف ل و هملعب هّلئا ىلص لقا ل وسر 24عءىلعاسر ذأ رح تااق [هنءمتتا

 هقلالوسرنا ه:ءهلنا ىطردملولا نب دلاخ ن ءهرعو ه ةركش 0و كاذب سو هم هماع هللا لصدتلا |

 هجر ىل ءممسأ ١لافق لل“ .كئاولاغيلاو ةملهالا رجلا موللك !نع سم لو هماعهّلن | ىلص

 ملك ل نءرسج مون ىذت ل سو هئلعتلل !ىدض هناءاجو هأةحابالا ا

 ثورلا ىهو دل 11 لك أ:ىااةل اللساو اموي زهد رافاهذ اوم زكر ةلالخلا

 رص: تح ل الخلا حجل لك أوال ناكل سو هملعهللا ىلص هنا كورلا ار ذو ةرذدهلا و

 تم رسمئاسهع رق د»تال- ةيلهال ارا ناانزاهقنركحو مانأ ةنالث سدت ىا

 نءباذ ىذوىاعايسلان هبانىذ لك لكأ نعل سو «لغهللا ىلص هنو لمأساف

 امكةملك ًافةدئاملبو هيلع هللا ىل_صال تامدجو م.يقت قدح متاغملا عسب ن ءو ريطلا

 هدب لبو هم ءاع هللا ىل_ص كلذ ىلو هنناعغاباذاف ىل_- رلا هر“ ناكو ةدو“ :انىلط او

 ملسو هءلع هلا ا ىلص هنارع كنا ظفاسحلا هلاق امد. ب هجامنتا ىورو ةفيرشلا

 ىف هتناعيدارملا نوكي من -وهلهاددسج راس لطواهالطفهتدوع ادب ىلطا اذا نك
 ةر وعلان ا لوة نا كلذ ج<يالف هل سم هياورلا كال: نا ىلعةروعا ١ ةسقياسااةياو رلا

 هتلالوسر ىلط!تلاقامم !اهنءهقلا ىذدةشناع نءدولا مامالا رخو نينو لا اد عام
 ةسطامن اف هر رونلانمكم اعنيإ سملارم ثءمانلاق اهنمغ رئااثةر وذاانولب و هسلع هللاىف--

 نءو ايلا مين نم وهن ئاكر راعشا او وكشاسوا+ كشعاهب بهذي ىلاهتهقناثا او روهطو

 هتر 1 عن ل سر اطمت قطان لوا ىلومنادوت نءو هع :عهللا ىذرَرع ههرك

 لوسرنأك لاَقف لو هءاعهللا لصهلنال وسر باص تناو ماس !ىلحدتا ماجلالخ د

 ريغسص قجأ كنا رصمتهل لاف

 قزهأ نا ديرتأريسدك نو: < وأ

 ىرمعاو ه_دقام راظنأن ا ليقاناك

 لوب م هللا لوسر ثاك َنْع-١
 قمانب أدينا قسأ هسفنف
 دا مورلا باص ىنا.ع«نئاو
 مهكلماال اومهمد-اصالااناام قدح

 ءاثولو ىل مدرذ- هللا ركحاو
 ىلع سراف طاسأم ”ىلع مهطاسأ
 هللا لصدءاحان إو هوا_ءَقْف ىرمسك
 تت لاق رصق َنَع ريدا لس وهملع

 مهل ن وكم( ةياور قو) كلم
 ىلد هلوسرو هللاة دص دقو ةمقإ

 نباظذاط ارك د دة دو ه.اعدتلا
 نووالق ررهنلاكلاا نار
 كام ىلا هنارها ضءن ل-سرا

 برغملا كلم لسرأفةب دهم بزغملا
 هل-.ةف ةعافش ىف خرفلا كا ءىلا
 ةفد نون الد لاكوه_هرئاو
 امةصماقو دءصح وحا 5 ةماس

 نءةيصق «فمج رخأو يعهذلا
 هبلع قصاد قوه بفورحرخسكا اتت سات تاسست تتسم تاازدقاراك انمحرخأفبهذاا

 ناو ! 1 هلازامهنا مهم ا [نعانواب ااا رك دون الاىلا هتراو::انازام رصق ى د1 مكس باك اذ اذ_هلاةةريزحةق خ
 دالببالا قدي لك لووثانك ناكودسأ همةهفازضال ماشلا ن نعدكلل هلازا ذا ذار ١1 نالد دعب !رصيق الفرص .ةكل هاذا سوهياع هللا ىلا صهنع ام هيفا .الوانسة كلا موديا ىراصتلا ن رم هةسكتو همظتو هذا ةياعهظفح ندتفأ ع كاملا لوزرالاث 5



 ىلا باها دار قه اركشا. شام سدقملات د أب تاردنمدال» ند مهد .ارشا او س شرفا لع يطال رصتقن أقف رب *» ةورلا

 صولا مح راإفسدقملات ىلالصو حك ىلعىدعلاز زال ونيحأت انرلا اهلعحرطو 2س | 7 تليد 2 ءامزمذقلا تي

 ١ لتدبير هرم تناط واهدال

 ريسخانأتذرأىلامملال ءرأف

 تدضردقف مكسر د فيكشب الص

 ناىراذلا فىذلاو هئعاوضرف

 هامافعل ندا صو-ىلار اسال رمهدق

 اهباوبأب صامت هلدركسد ىف مورلا
 رشعمأبلاستف علا امث تقةلغن
 بدرلاو حالفلا ىفمك-1له مورلا

 اوعب انف مكك. ام تءش ناو

 رجة صيصساوم طاقىنلا اذ_ه

 اهودجوةباوبالا ا شحولا

 ناانوعدمأهلاولاف وتتاغأدق

 ادسع راصأو ه7 أ مهل ا لركن

 ساو مترف ىأراساةىنارعال
 لاقو ىلع مهودر لاق مهناعا نم
 مك دشارتخ ا ىلاةمتاقىفا

 هلاو دهسفترأردةفيكشد ىلع

 انك بتك تكاذدنعو هنعا وصرو

 هللالوسرىلا ة..-د عمال سراو

 ىلا همفل وقرب و هماءهنت اىلص

 هيدهب لس راوبواغءىكياو لم

 ناكسا ١ لس وهماع هلل ١ لضارقااف

 لسع سيل هل ارد عبدك ل اك
 نياسملا نيب اعوسقو هني دهل قو

 ىكذرسنأن « نان م-نبا مت ىفو

 هيلع هللا ىلديصىنا ١نأ هئءهلنا

 3 ون :نماضدأ هما |بتك مل و

 بيلو دباجالا براق هناودوعذ
 هللا ىلص هل: .ل) بدك  *(سر اف كالم سك ىلا لو هبباءهقنا ىلص هياكرك, ذ) هلع ىلاعتو هنادس هنناو

 ْ وكيل ناطرشمهلة يراك 7 اقااءامدنةح ىلا صاختفامملالالسسلاو

 ىدانجالا تاشدفهعبنا ودمد؟نمادةلترهناالاىدان ايدام . 08

 هللا لصدقتالو.رن|!تعدنتا ىذرر عل نءو مالا لدن ملسو هم هءاعهللا ىلصدتلا

 | مل سو هيلع هنا ىلص هنا ءاج و امكماس باظام م مءهننا ذر رعور كيال لاق )سو هماع

 ا لو هءاعدششا لص هنادروامو امون «ريشعة سجن لك هرافظاملةيو زود قش تاك

 | ىلءعمدقم تدثملا ثا ىلعادد بربك اودمع هوةاوهانع ضراعم فرهض وهوة رو وس

 | ناك مل سو همل هنأ ىل صب ءلانا هنئءدهشاىذر ساالوقو عوبشلافوىا قالا

 | (صناصخلا ف و) لو هماع هللا لص ما نمبااغلا ىلع لو# قا ناكسسورؤونةرال
 ظ | هقاىطر سنا نءلسم م 5 ىفو طقىنرو:تامام نعهتنا ىذر سامء نب !لافو ىرغصلا

 ا كلذ عدبالن اراغظالا يلة وب را بااصقا تؤول بو < ءاعهللا لص ىلا نا هع

وي سسشع ةسخ لكورافظا صقر سو هيلغمقلا ىل ص ناكو ىا اموب نيعب را
 | مدقناك ام

 | صقور وذعلل تدق وتلارك ذى هو ةسف:ةدناف مهضع» لاف اذ هنم ديفتسسادقو

 الفلا دةعالاه ب د ا ىف تاك لس هيلع هللا لص هتديتافر انث هبفو مهذمب لاق رافظالا

 ناك مل-و هراء لنا ىلصهنامصا_وق هولاك امريظت كلذ ىف هريغ لو هما هنا ىلص هب ساقي
 : ةالصلا هيلع هند آل هندي وكم ْن م ندري صام كلذ نا عابصل ا ءلسفب وذملا هئاضول

 اةمكالا لاك م نمو انهذالذكتف تواهَاملا صةنوديزالاو الاد-ةعاوةموعت مالسلاو
 ْ دسيقتال اذنا براشااصتورفظا لةلاو طرالا فدو ةنافلاقاسوشف هللا مهجر

 ةدربادو  كلذةلازاىلاةجالات قو ريم لاخلا وناديالا فال_ةخا فام لب ةذع

 تن و در عشال اري لبو هيلع هلا ىلصهنلءمدقو رهش ن ملدا فر ونة هركف لاق ع نك*ىلع

 |هتعهللاىذرةريرهؤلا مهنمو نومسودلاو هنعهللا ىضر ىرعشالا ىيومونا مهنةوىا
 نءولاق !(تيتمتخلل قو حرر نرد وسدقا جرام امم هءاعمتلا لضلأسف

 أ نيذهن منوسودلا مهوىا مهعموك ذ ذنمونب رعشالاد ا تاهنلاهمبر ةمقءنن ئموم

 | ماطعا ىف ل_سوهملع هللا ىل_صدتت ال اوسركرول تمن وكت واحلص اصقنيذالا نينا

 هلوقفاهبرومأملاىاةماعلاةروشملا هاسغاو م-هة-نمئثن ءمهلال ازيا تسل
 هللا لص 4أمفناككلذنا ىف ب رصاذهو (لوقا) ىسّتنا ىهالا ف مهرو امو ىلاسعأ
 ريسغ نمهمءاوا جامع ىاانالل و هيلع هلا لصدماعدلا“ افا. مامييفاموامهذلسو هم هيناع

 | هيلع هنا ىل_ص هنالة م” غاهلذشو رج .>صرانالصاخلاو لاذ ال ةفاصمريغن مىا لاَدق

 1 عطولاالاةونءنوصملا عج أو نوصخلاىلا مهأدلاو ضرالاو لفل ىلع باغلسو

 مش

 هللا ميتال ١و اريثك دلك ىلءددرتد ناك هنال4_:ءهلا ذر ىدؤممأ !ةفاد نبهت اديععم هيث هنو اراك لسو هم هيلع

 هقلإالاهلاالنا ديهشوباوسرو هقلانمآوىدسهلا عسبنا نم ىلع جالس سدا مب ,اظءىربسك, ى اهلا لوسرذ نم محزلاّن جرلا

"- 



 قم وامس ناك نمرذلا ال ناك سائااىلا هال اورام أ ىناق هللا هنادي كوعداهلوسر وءدعادد اوهللد هرشاله دل + و

 ةئءهللاىذنةناذ سني هتلاد مع لاك ه كعايت ١ مهنبدلا ىا سومملامثا كماعو تدب أ تاق لل سأ !نيرفاكما ا ىلءلوقلا
 هقزخم ذأ فملع ىرقف لودي ءالع هلل | ىلص + لقا لوسر باكمنلا تعتدف هلا تلو يس هيلع تنال! ترلطو ياردلا تناك

 لعأا 1 ىرسك نا (ةءاودفو)
 هملع هللا ىلإ ص هللا ل اوسو باكي
 ناباتكحلا لمان ذأ لو
 000 أ لصواناف هماءل خدي
 اللا.ةة:باكل ||اة4.م ضو نأ

 لوسو ىن عأ 6 هما همأا هوفدأ ىدح
 لاو لس وهسلعهلا ىل_ههللا
 باّكلا عوالم هيدا ىرمس 1
 هسفاذافأر ةذ هو ورغد نماعدف

 قرسك ىلا هللا لوس د- 2 م

 ًاديزح هيد ضغأف سدراف مىظع

 ناذ_ه وهن رارذوهمدلة م ._سفلابدل لدا ءاإذ ضنا آهن 11 نمذاو مهلاودان هأمم

 ةسشكس لا نم معطي ل سو هماعهلنا ىلص ناك مهضعلل وة ةيثكلاب ادار ااامهنائصحلا

 ظ هماعهللا ىلسص هن دوكو هلعةللاءافاام امهيقام وامها وامن و صدح ع نماه-منا تاعاممل» ا

 لدتا او ضرالا نم "م لاناك اذااماو اوان لها عامر يام لو

 لماشكلد دو ةمسءاهلد و رييش ضرأن ا مدقت اياه سقف قوم دقفني5_صالاب نيقامدملا

 1 ظفل ىو ملعأهللا او لم ملذنيم_صاماننيقلعتملا لما او ضرالا

 هعم وبدلا ص را 1نمهسنعهللا ىذربلاطى أن بر 'روعج ريب قد -هيإ# وه ءلع ْ

 ىبوموباناك ومهنءهقلا ىضدةدربوناو مهرواءاوخاو ىرعتالا ى ومو نوب رعشالا ظ
 6 نملا ن مةدشكلاىلااو رجاهممالىاةشدحط ار ةدعسم وقناكو مهاوقأوم هرغصا ِْ

 مهموق مكملع مدي ١ و هلع لنا ىلص لاق ل .وهماع هللا ىل_صدملا مهمو دق لبق وم ْ

 قلن ادغتولوةءاوراص همت. دنعم مارك ذو نويريشعالا مدقناب واقم حسه :مقرأ
 01 اذيا دل ساو لع 5501 ىكر ررةه مدقام ل اممءهللا ىذر سامع نبان ءوىا هتهح لبق ) ةناور فو) هن همئمع ., ىأراباك جرخأف باكا كلذ ني هل ,ةور شعب ىلا لو هيلع هللا ىل صاف نعدقاىذدرشعج لموديل لدي لماححيارخان يهأو 4 3 لأنو ةداعةمكشلاو ناعهقفل ةدئف ا قرأو رواق فءضأ وه هنأ !لهأم 1 ان أ 00 جما )2 3-لا و هيل ءهقلا ىل_م نأ يفراممهضعن مالكفو هءزجوادت هسيحالا
 هلي د2 زول ىردبكا نيه كلدلعس و هسامعنيإ لءقو لو هم هيملع هللا ىلص ىلا هقندعا ةشرلا ضرأ 'رآ نمنع 7

 7 هللاىلص هيلالصوانلف تااكحااذاام ىلعممضعب كلذ لو ةقناسملا شوت هلل ابعملا نع ى من هناف اهنع ع هنلا هدد ةناك ىلا لماح ساطي تع لءةثو كينال غر ةعجب دو هشو ركما ما وهضعي لاو ةقناعملا با. تسال الصا ش
 هيلع هللا 2 رخل هريخأ و ناسف لا ةفكمقن امل ةعدبا_ماالول هل لاف هد كلامها صهنءهنناىذر ةئيمعن نامف- لو هم 9 4 ءاعمدتا ل هناف هنعهللا ذر كلاما دس الدب بحل )ل وقأ) لئاح راغ نم 3
 فو) ىرعس 5 كا مق نع 0 بلاط أن ,رغعج ىنةةكلاملاق لبوه ,اعهللا ىلص ين ١ قولت راشو» ن -قئاعدق
 (ةياور فوز هل م هللا قلع 0 ور مءامنايفسمل لاقفدتاءصو ود> نم دذىا ماعي سيل صاغبس,.- كلذ 37 : :لاك
 بتنك وقزملك هكلمق لم مههللا ناللنذأت !ناسفسل لاف مث مم ةمص ومالا مدع لدصالافىأانص هصخاموانمعب 1 رقع
 هكا قي نسل !اهلريمأ ىلا ىرمسك رك ذواءهنعهللا, ىضرس امعنب | نءنالف نعن الف ىنئد سلا اقف من لاك كثي د كئد-أ

 نمال--رذاى ةلبهن ناد هسئعهتنا ىذرأث ور احح نب لب بز مزعل ل_.بوهييلعهّللا ىل هنآ ءاسدقو هنعمدقمملا تر دحلا ١ مهسعلا ١ اداب

 اودطاصةيدمااو مدقا نعلا لهانأءاسدةذةفاصا اامأو . 0007 نه هلع مدق ني

 لاهو ةفاصملا مك و:سىلا نول ا لهأ نانو هملع هللا ىلص ىلا لاء مال لابس املا
 در 0ااال لاطاتس القطا[ دس لا ١ طلال اس 1 د < لانس د4 ل د11

 رسفى "هنا معزي ةةكع حب رخ رح سد رد

 تع. اذال اوبان نافويتماق هملا

 باك ١١١ ذهيىلا ب دك هسأرب ىلا
 نهب ردو هرلعمللا ىلصدتلا لور ىلإ امهعم بتكو سو هيلعهتلا سمت لوسرولا اممبُشعبو سرفا ان م 3 الجر هعمثعو هنامرهق عم لو ه.لعهلنا ىلص أ 1| ىلا ىربسك هس باكي ناذاب عبق هبات ملف نيدلب نيج ر هما ثعياف هد ءوتي "زك ك.ف تاعفالا وهند ىلا وعدي لضرأب حر السر قدك :0ن'هللاع هب اور فو) ىديءوهوه سف هءفأديىذااىا



 هز : دلت نود لاثثهئعدولا -:تقئاطل !ضرأ ىف رشد رقنءالس راقب وذ فئاطااامدقو اهنرف كرمك 00 فرصا

 نافكملاا:ئءيدقو كيف أين مكءلاثعبد نا نايم ىلا ثعب ىرسك(لولل كلم) ءاشنه امهلالك نب دا ه.-.ءاءامدقابأو

خو موق ءالداو اكلها تءأ
 بر

 لاقت مهيلارظنلالوهملعملا
 ادمياك سهأ نم اكلي دامها

 ىرسك نامنهيام ران هلاك

 نكاو 5 ءوهماعهلنا ىلص لاهو

 صقو قبح ءاقءانوهأ ىف و

 ىتحاعسرا امها لاك مورا

 ىلسهللالوسر أ او ادعى امنت

 ءاهدلا نمريدتا ملسسو هيلعدقلا

 ها ىرسك ىل_ءاطاس هنلانأب

 ىااذك "هلءاىفاذك رمد فدل ف

 نه نام مرسشعأ ءانالثلا هلدعأ

 ىمأ] تاك الف عبس ةنسيلوالا ىدامجب

 ريكا اه درا آو امهاعددغلا

 هماعدللا ىل_صهللا ل ]وس .زبةكو

 ىفدعودتهقلاناناذابىلال-.و

 رشف اذك مم ولك رمسك لدن نأ

 فقول باكا نا اذان اااناذك

 لاه اهنوكسسن اضن نكت الاكو

 ىذلامو.لا ف ىرست هللا رّدمف
 مسوهيلع هللا ىلصهننا لوسرلاف

 الءاهلّتقلبقءب ورش هداود ىل

 يسع للمال نم تاع عل

 قى مودلاب دار !توكمفتاعانس

 فو) تقولادتةذياورلا هذه

 لاف سو هييلعدللا ىلصدنا(ةياورو

 ك.-اصولا بهذا ناذاءلؤ.ىرل

 ةهلمللا كير لق دة فرن اهلل بةو
 كال لدق ىرمسك نآيربان اءاحم

 ىرسك هللا نعل لاف ىرميك 0 ءوهماع هللا ىلصري اك ناك هلو ءألا

 1 اله سائلا لو!
 قم انم طروأ ني: هوأاز هوأ مقر عددنا كل ماثيو من2: ةىفاوانأ |تنكف ضد .الارمدقلا ف ىتا اىرمسك رمل رز زونك

 _لصورك ممم و اوسءاةع اومهاسلسو 1 نمس ءهرفلا !ىر ر ىلعان 9 و ل دالب 07

 ! ىلاوهيلعمدتا!ةيمأنب نأ 0 ىل_د ماهو ةخاصا امكتمدت ما نم
 1 امامقلاح رلاهل لثمن ا هرم نمشي د اضراعم اذ .هسداو ىلءمسلا لاف متاس ننىدع

 ْ ماقي الناب ضغد نمىلا اون م ٌواممادعولا اذه نالراثلا. نمهَدَةماَويتَ
 ٍْ هيل هللا ىل م هل عون تاكو اهنء ها ىذر ةمطاغأ موي ل و هيلع هقلا لص ناكو هل
 || ل- بر ىلءىشه ىا لرفع لو هباع هللا ىلصءاراناو مللعأ هللاودمالك اذهل و

 ْ ناكو يظعتلل كلذ نواعفي شيما لدانال سو هءلع هللا ىلص هللا لوسرل اماظعاةداو

 !قاسانلا كاره انفو اكو قا تب كلوش, :لسو هملعهنثا ىلص هللا لوسر
 بي ناكه -ذءهللا ىشر هنال نيك اسملاابأ هم سو هيلعهللا لص تاكو ةاشسو الخ
 29 ءاعدتلا لص للاهل هنا مهذعب رك ذو هول دع وم مدت و مويا س اكو نيك اس 1

 || لو هيلع هللا ىل_ص هيلعرك يلو باطلا اذهةذل نم صقر قاشو قاع تهتا مو
 ا نمدحا اولاةذان م كر :ودح امدنءةسمف هفودلا صقر زا ر اوطالصأ كلذ لهو هصق٠ر

 ريبخ خف: حرفا اههيأب رف ال لوهيلعدقلا لصلا فم عابوسااورك ذإا سل

 مملعالد ر زذوهمدس هذعهللا ىذررف 101 مد3لمقو هنعهللا ىذر رقه 0

 مدق ظنا فو ماش ثلالهأ نمثو.ءورّدذا و ةشديلا ن نمثوةسوناثئامهتمفوصلاٍب ا.ث

 نءنونالثو ناذثا الد رز نوعبرأ ١ اوناكل.ةو عماودلا باحضصأ ار ذاك نوعمسهعم

 نانئئاوثا ارق لها نمثو عبد الج نينا ناك ل قو ماش ]1 نمثو.٠ .مورةّناَعو ةثدألا

 هيلع هللا لص هنا لوسر مييلعأر ةفماشلا لهأن منوممو رةناعو ةشدلسا نم نوثالثو

 ىلد ىسدع ىلع لزب ناك (عاذههيشأاماولاهواواسأواو كيفاه 1 سب ةرو-مل-و

 دقو همأا دوو دمهطعبلوق |وةبتودا ارملامهةشدحلا ن منيذل الوعل عل وىا سو هم هيعدللا

 | هللالوس رانك مكن ف هءادك أهل لاف سفك مههذدلسو ه.اعدللا للص ماقذ اعلا

 اشباه بلع مدقوظفلف و مهفاك ناب الاون نير ؟.ءاعنادكال اوناك ممنالاسقف

 : هللا ىذر . ةرب رهولأ لاه م دقت سودم هو هموقنمةقئاطوهسنعمتلا ىذر : ةريرهوبأ

 ةةطفر عنب عابس فل عبسصا انيلصف سود نم دي نوناهمن نو هئد دابا: مدت

 رصاةوهوري.> > انك مث عامسأت دورهريم# لسو هملع هللا لص ىذذا انا 0 ضراتخلا

 ةييبح ما ةشيقادالو نم مه»م مق ن مهل نمناكو ىا هللا تف ىت-انخأف هب ةمثكلا

 ىهو مادة ءى اا هج رتل بو هيلع هللا ىلص ىبنلا حوزامبةعدقن !ىذر نايس أت ذ
 يزال كح يطا طايع وز عم ةشدعلأ ةناملا :رهأ ارحاه. نكس هل ةشدملا |

 نع"
 نيلسملا ن م هيأ صاع ع نكةللاك لو هيلعهقلا ىل_صدنا امهعهللا فشرتر دن رباح



 هو

 مةهنأف سرافاامحضغالاهل:ةأ لو ئرشك تاتقدةفذءباما«مفهب وريث باك تاذانىلع
 هم+؟ وة

 كءاحاذاخ سائلا قرغتذ م ١ رس ُ
 ثهبةهيفىرم أ كءئأي ىتَحهع زتالف هيف لا بكي ىرمسكن اك ىذلا ل رلارظن أو لالمق نع ةعاطلا ىلذفم ازد ىلإ: تس
 الا هللا كالممم مس .وهيلعهللا ىلصهللال وسر ىلا هعم نم مالسا وه_مالسانن ذأ

 لسزأ د ةومد 5 اهءالسا ىلءىهتمءقبو كل د ىلعتامورمصصنتو كانه مالسالا نع

 مانملا فتي ًراسمئءهققا ىذر ةيديحماتلاق لبو هءلعهللا لصدنماهجقزيل ىئاحصلا
 ملسو هبلعدللا ىل_صدقلال وسر نأب ا.تاوأف تءزذؤ نموا انى لو ةدالثاق تاك
 تال لوي كلا !نا ىف تلاسةة ىبئادتأ ادي راج ىلع تاتددقوالا ترعشا ف تلاق قسوزت

 ريخلا, هللا هيمن اها تاّقف هنم كد زي ناهملا بك سو هيلعدتلا ىلص هللا ل وسونا

 ىا هةعهللا ىذردمع_نبدلاخىلا ةلاكولا, تاسرأف كج ورب نه ىلكو كلوب دأ]
 هب ترشاعارورسةضفمتاوخو نيلاذل> ىانيةءد وني زاوس هب راخلا كل: تطعاوأ

 باطخو و رغد نيلسملا نم عم نءو بااطى أن برةهج ىئادأا صاىشعلا ناك إف |

 نءهألا نموا كالدلدب ظذافوىا سودقلا كال اهقتدهلالاةفهنعهتلا ىذر ىئاكلا
 مم نب ىسعهنرشبىذلا هناو هللا لورا د#ناوهقناالاهلاالن ادومشأ زامل ريزعلا
 تب ةدمدح ما هج و نانا ىلا بك لس .وهماع هللا ىلصهللا ل وسر ناقدمدامآ مالسأاه.اع

 ةثاوعن زأاهةدصأدقو - .وهماع هللا ىل_ىهللال وءرهيلااعدامىلا.دأف نامقسىل ١

 نس دلاخماكتف م وهلا ىدب نيب ريناندلا بكسمت بهدلا ةم.ةثامعب و ظفةلقوىا راشد

 هلاالز ا دهشأو ءروغةساوهةبعتساو هدج-أ هدول لاقف هذعدتلا ىطر صاعلا نيد مع.
 هركو لو هلك نيدلا ىلعهرهظ.ل قا نيدو ىدهاانوإسرأ وسر وهدمعا خ2 ناو هقناالا

 هتسوزول و هياع هلا لد هتلالوسر هيل ااعدامىلا بيج دةفد_هياما ثوكرمشملا|
 ىئاصخأا عفدوى ا ملسوهماعهتتا ىل_صدقلالوسرلهلت الرايق ناس ىلأ تاي ةيدمح ما
 ىلا هش راجدن ىلع ىثاكنأ !اهل اهدقنأ هنا لءقو ه-تماهذيةفدمسندلا1تريئاندلا
 ىئاعلا نوكين ازوجيلاةيدقواراث د ني_سجاهطعاريئاندلا ءكلتب اهتءاجاسإف !عترسشن
 اهءفدستادب راجلل اهءقديد عدني دااخ عأ وأدب راخلا كل ءااهءفدمت دلاخ نما_ه درسا

 هءاع هللا لصه عل .كولاوهناكى ئاحأ انا ىلءلديقامسل !اذهو َهفلاَحمالف ةيد. مال

 ةيديحماحاكذ ىف ةمأن و ورع لكو ل-- و هما هللا ىلص هنا انثاهةف ضعن مالك قو ملسو

 د_ءباوموةينأ اودارأ ام ىا ىناحالةلاك ولامهلاسراورنع لك ون ىنهم لاسةيدقو
 اوجوزئاذا مالسلاوةالصل !مهيلعءادنالان نمتافاو كلحا ىئاحضل امهل لاق دقعلا
 هللا ىذرة ميما تلاك اوقرفتماواك أفماعطاعدف ب وزتلا ىلع ماءطلك وين

 | ىلا عرس مس حذف امرا فه _ةعدللا ىذدك ءرهضلاة سن ورع ملسو ه.لعهقلا ىلص

 اللا نا تلافوامطعأام عج ىلءتّدرف ىناخخأ اذب راج ىت:ءاجدغلا نمناك الف اسهن
 هر ع سس ا سس سجس سب د سس ع مح و م و م سس سموم أ

 م(”ازجو ىرسسك كإ منياسملا

 قزم لك هنلام_هة مو هفعدهللا
 لو هملع هللا ىلص هن وءدااةءتدع

 ملء ىلانعتو هناك هللاو
 ا غلشلطيغعبا

 هيلعدللا ىل ض هناك رك د)#

 *(ةشملا كلم ىشاخال لو

 هسماعدكلا ىل-دهللال وسر ثعد

 ىذرائىرفذلاةممأن بورع لدو

 تس ة:سىئادأاىلا هئءهّللا

 هلا مدن همقأ اد كح هعمثعن و

 هنأ لور د#*نمميحرلا نجرلا

 مس ة-ثدطل اكلم ىشادا ىلا

 ىأب ملسلانال ملام نأ ىاتنا

 تناك لا دج اىناف ةمالسلا هع
 رسودةل! كلما وهالاهلاال ىذلا

 هنلكوهتا حو رم سهنب ىسعنا
 ىالوتملا ميصىلا اهانقلا

 ةوهسال تلا لاح زلا نعةعطّق:لا

 اندلا نءةعطقألاوا مييفاها

 ب ةئصطاةسطلااهتند رو

 قاخاكمخفن زه*ورئنم ىدحعل

 للا ىلا ل اوعدأ ىلاو هدب مدآ

 ىلءةالاوملا وهاك نزال ءددطو

 ىذلا نمؤونو ىعيش ناوهمعاط

 كوع د[ ىناو هللا لوسر ا ىنءاج
 دقول_جوزعهللاىلا كدونسو

 ىدصت اواقاف تدعو تغاب م هت
 نمقاعد وم دأ م ض رالا ىلع سلكو هر رم« نءلزتو ه.امعىلءهعضو ناكسا أهم الصراف ه ىدهأا عسبأا نم ىلءمال-لاو

 مه هرهظ أن ناكل | اذهناك امريخم ةشيلالازت نالاق وب ءوهماع هنا ىل_صدقنا ل وسر باك همف ل ءفسىل_ءفاامظع - وهو حباع

 «سأب رجالا فو مالسالا ىلإ امهدج أف هوعدينيباك ةبمأ نب ورع عم ىثاصتلا ىلالسرالسوهباعهقلا لسصءنا(ةياورفو) بلاى ردا دا لكان وزعرم يامال ارد ءاعهقا لص هنا(ةءاورف



 تك اداه لس امشاز ولدرت 000 ور و همامع :وةسأر ىلع آم-عيعضو ونيباكلاد_تاثةمنحمآ هد هو ورتتا

 نما ئئا كءاعمالبلاةمدصأ ىئادقأا ن هدلنال اودود هت ىلا ب هحرلا نوسرلا هلنا معسل ل بو هءلعهلث ا ىل_ص ىبثلل ب َّق وألا

 * هالو زاكاك قلد دراما مالسالا ىلا دهىذلاوخالا 76 هلا الىذااهللا تاك سب وهّللا ةجرو هلئا

 20222271 1 ىسع سهأ نم 35 ,,تهذامف

 الأ رطعا !نم نهد نعام لكب كلا نثدس ناةءاست كالا هدق رانش كازرأ الثا ىلءمزع ىسعا نضرالاوءاممأاطىر 7

 ؤ هنلعهقق اقم هتتا لوسر قرقت نا ك١ ١ىتحاس تاهو ريثك دان زورياعو ضروب تءاخ افرع قو كام قع ديال

 ||| داع ىدنتالل وقت ىلع تا دانك تناكو هنيدتء.:ادة ىفأ هماعتو مالسلا ملف أ كوع ناش رةدقوانملا ذاك
 تاضدانو ةينيسماتاافىا ةئسحنب لموسم عمد ىحماىئاكاالسزاْمم كماا 0100

 د د راح م تلعفامو ةبطللا تناك فاك ةيزيشا )0 ,و هيلعدللا 0 وسر ىلع نم هبعم نمو هع هللا در

 ماللسلا اهيلعو لاقو لتوسعة ىلسدقنا ل وسو مستق مالسلا |هنمهنأر او ىئادفأا لوفر كلا هل شأن ئيلسمملا

 بااطقأ نب رقع عد هباكصأو

 لاق ةشيااةرحاهملدسو هاع هللا ىل_صديلا تعح رانا هنا“ او هناك ربو هللاةرو

 سواح ع نان ةدن هللا لوسراب مهتم ةنسف لا ةذ ةشداللا ضرأب م م ًاراونبع أبىووريخحالا

 نعتءقوفاهعفد- ةىصدترفءاما ويف ”هلذاهشار ىلعو مهرب "2 ن هم روعاش تىمهذا

 ك-ةءباذ-ق :وقذ_صه قداص

 7 موفقا كعنبا تءدابو

 نتإسأ و هنعهتلا ىذر بااط بأ

 قو نيدلاعلا برهنلهدي ىلع
 هللا ناكل !تشعب دقو (هب اور

 ردغا العت ف وسلا ةفدسسلا ثتفتلا تماك ىاتعقترا نافاتاق ترسكس اق اهيتمك ر

 اوناك اهلج زالاو ىدبالا تماكتو نرخ 'الاونيلوالا عجم و ىسركلا هللا عضوا ذا

 فيك تقدصإ#س و ه.1 ع هللا ىل ص هللا لوسرلاةفددتءْالرماو ىرعا ملعت ن ومسك

 هءاعهلنا لص هللا لؤ در لبق اانا هنارك ذو مهيروق نممهةءعضا ذخويالاموقهللا سدقب
 مال_سالاىل اهدوعد لدول هاىلا د و هسمنب ةوم م ثعبان عئماند و رب ىلع لس ,و

 ميف لئاةمفال ريع 08 .2ّناَن ول وهوثوصرتا واعف مم ةصيخ لاف مهذ ود و

 مهدنعتثكؤةماانرق رقي اد 6# ناىرئام ب> هد ويلا دم و ثرخلاو سمأ و صاع

 مه وكالدلك صااانان رذخأب انمالاح ردم ل سرت ند ١ ولاة ع عوح رلاتدرا مثنيمون ول

 معان نصدس نم نمان أ ىدءاح ىتح ريمخ ف ىعردةنال مل_سو هيلع هلل ا ىل_صدنا نونظب

 ماللاو ىف كن أتش ناو
 هنا ناكر بوهللاة-بروك دلع

 نمرثاىفاسة:نيتس ىف هني! لسرأ
 بااطىبأن برق_هج عم مهل أ
 ١ ولك (لف هدنعنمدحو رخ دع

 نوتسااوهئباقرغرحأا طسوق

 هباصت ورغم او و دعم نيذلا
 هناك ل |اوصودنءو نيعسا واكو

 اوكرئالسو هملعهلا ىلص بنا لاق
 (ةياودفد) مر وك تامةثحلا
 ىئادملا لاف ةسسمأنب ورعنآ

 نام ض/ باكلا هئاطعا دنع

 عاقسالا ك_ءاعولوقلا "ىل-ه
 اننلع ةقرلا ىف ىا ا :مءكيءاك

 كيذفتلا فىا كنمانأكحو
 أ ءانلنألا طقارحس كنان لانال
 هللا رودعال ضاو دربال دهاش كن واذن. لمخالا لق «كلعة حل اانذخ أ دقو ها ماالا طقس ىلع ”كنخلو

 ,ٍلسسو هءاعفطلا ىلاص ثلا ف :رفدقو يره نب قسع فدو ياك اخالاى دا!اذه ىف تن ًآفالا 2 لدفلا ةباضا و دحلا عق ةوكلذ ذا 7

 نوهلاق» «ممملسو ور نمالدس را راوا. زانق 0 وهماع هللا ىل_ههللال ومدن امهوربشاو

 اول هوما ومهءامدنقدعنا سو هبلعمقتا صدقا لوسر وا اضيرن: ىف عشوببا

 نا ىلءهء«ماو1اضتلدق و ل وهماعهلفا ىلد هللا لوسرل دلعَفو لا ومالا ني وهْسإ

 ىلع لدن ناك فرخ الا فدثلا لبو هماعهتقا ىلصهنت ا لوسرلو ضرالا ف سن مهانوكي
 ||| لئاةعذخوتلامالاهنمن ف ناكحواثلا ىلعو لسوه.اعهتتا ند هناا لوسرالوالا

 ْ مهعأ اهممح وزب و مشاه رب رغص ىلع !هممدوعد واهتمقفت سو هد وه.لعدلا ىل_ سناك:

 هللا ىف ط افا ان ةوالدلا هنعهللاىذرركي وب !ىلو وللسوهملءهلنا ىلضتامانو

 ءاسنالا رشاعمان ا لاف لس وهءاعهنث ا ىلصهنأ اها ىو روىأفاهل همت وااهلء كنا اهنع

 ودر رعمضالحا هنا ل.ةامىلاءلاذب ودام و نيسملا ىلع ا ةقد صدا رئام ثرونال

« 



 يذلا ىبنا هناهتئايد مشأ ىئاضلا لاةذرطتني بأ تما اسري هءاعم عذاخام ىلكلنمو هلو جسر نملابل اجر ق سان ا ىل اد هد
 نمىفاوع أن كلون ا.ءلاكربهنا سنل هناو لجبا بك اربىنغةراشكراملا يك ارب ىسومةراشنناو ناتكللا لهأ» رطل
 ىنادلا ىفورو هتدتاله يت !ناعسط:ساأوأو 0“ .(ةءاودفقو) ب واقل! نما و ناونءال ارثك !ىت>ىفرظنأ: لماق ةثدخللا
 ىلصو نامت ةمَشلمقو عست ةدس ١ 1 -- تتسع

 ٠ ْ لاما بع لاس !ىدهىأ : م[: م نميراش !كآمساك ريخدو حي رمد جولا ْ
 ىذلاوه ىث اناا انين ا 00 ناورمنا4ل.ةف ه-ةعدهللا ىذدزب زعلاد معن رمعاةوالدلا ترياصاف

 ىله”ىنلا با مرك اولد رشي يأ ةمطافإل سو هيلع هلا له !لوسر هعنما سها جي ارا لاذ ةلاعاطق |اهاعجا
 ارثاكن اكن هدع, مالا ىلو 1 2 باطو نبأ عوقد ىالسو ملعب ىلههللالو ردهءىلعتناك ام ا لا ا ك1 ٠ ىذلا هاما امأو ىيلعتلا ىلع متد دردةىلأ كد ها ىفاو قعىل مدا ةقدص هاكر تام ثرونال إو هباعمقلا ىلد
 ىقءاج و <.:«االو همالسا فرز اا - هال نام اول 5 0 1 0 كا اح وب 4 وا 0 ةعرااوناكوىاريمش ل هااوتبعب نأ نمد نبع مده_بوثاةطعءتداراتادسود

 هيلع لصدنا تاءاورلا شعب ||| ني مو هيا ءهلنا ىلص هةيحياوعا لري شدو مناف فال

 مو همأاع هلل ١ىل صىنل ١ هماع

 ا ا ل راه فض مهااوطرشو م-مو دةساناغطغىلا الرسم ةدهنرا يف رمدق نسا ٌةدوه دو ظ
 دول نزلنا ىلإ وعد ىرخكر | لودرنا لاقيوىا ريم دوهاورداظءااو+رخ ماوعمف نياسملا ىلءاوءلغئاربمخ
 لاق قفءانبانع قيلا ىؤر | 1 سم ْ ا . : ىامهلهاه«أشربمش ع هوومطعدن ا ىلعم» عال نأ ١لسراملسو هيلعمتنا ىلص هللا
 هباء هللا لص ىلا نمباك اذه اف 1 8 ا 5 واهو وب وو 100 ا عااومافمهفاشاوعمءالءلةاوراسا!ةانافاسوااريعاولافواوبأذادرا.فدنوهو
 ندر يروا ١ مهل اوءاوميرله أ ىفاومات أةممباّق عا ىلع نيعرمسم ىالولذلاو بعدل ىلعاو عر م مبوأق ديبالا بزا 1 ا ل : . ها كم ةئدطا مظع ثادعأا ىلال- ١ 0 ىف بءرلا هللا قاف ىامهيااهأ ىلءاورامنا نيالا نأ اونظ ىاموقلاهونط ا س> مهيلهأو

 هللاالاهللال نأ دوشو كورس وق اهياانوصاوعم“ةءاورؤوىا ريم لها نيب و ملسو هماعهلشأ ىلص هللالودر نياواخو

 ةيحاصت ذيل د كد رشالءدو |١ اومدقانافطغنا ىلا لددو [.نكلدااوريلفاوءسرفمولا مما مكيلهأ سانا
 فو رو ءودعاد مج ناوا والو ا( مص تب 0 سدو هنا ىل جدل لورا رس ةنعع لاق بج ول ل و
 0 قاع هنا 1 ندي اردو | قاف -نم تغغام ىطعأةبا اورو وانت دعو ىذا انطعا منو هس خف لسو هيلعهللا ص

 اولامت_ ايلا لعأا 1 تتلسأت ٍ نكاو تبدكحإلدو هءاءهقا ىلسهالوسرهل لا.ةفكلل ادق نءو كنة تءنسما ىفاف

 21 ةحاجا* ويف 2 .: 5 -. / 0 31 3 هع 0 1 5 1 0 00 ا ىلا | ةسقرلاوذامو ةخدمعل اق ةسقرلاو ذل نك-او كالد ا ىلا لدفن تعه«ىذلا جامسصلا

 أ هتلرشنالو هال. ىنإل و سيجعل جال نص جب ةنررع نات عاديا ااا ير اي
 ا ا ا : نماوسرءاهتمبرتولاب ممخاو بيلا عم نود ةددي ح راش دع لو هلدا ىلا عدو |
 08 5 وأ 50 : : ثتءطعاىنا موا ىف هل للا تءار ىناف اورمدنأ هموةالاقو هيتثاو ةشمعما:ةللبللا
 ما 7 3 ١ 1 1 ىلصهللا لوسرد» وريم مدقامإ هذ 2 ةءةرب تدْنا هللاو دةلريد لءبوهو ةسقرلا اذ 3 ل ْز 8 / 37 اا 0 ل ل

 ٍس مهطعل طل دقو هاوملا ؟ . : 4 كه : ل || هللا ىذيرعماف'ىدلا حا.>ن رصضاواوهو قدها ىف مسيو طالعلاو لسأو ىلسا | طالع ادا كسوة مم ىزاسةإلا 1 1 : 10 م ل 1 1

 | نب ا _خاضي أدني هو هملع هللا ىلص هدملع مدقو ثردلا ره. رف دق لو هماع هللا

 مله حت ىو اد>اوامهنظف : 7 ها نسا انبوب ا اء عيزيجا حاعنب رصنملا لسن مما ه«. اهب رمشأةر ىلا لممسن هله تاسعا كي وع اهتمت تاربالا لوقو يفتت ىنقماافسوينب جاجا مام.امملا
 تنك مو هءلعهلنا لص ىذا نا هذعهللا ىذد سن أ نءةدانق نءه.فناف نائااوسملا علم ث  لحيبوء

 معآ ىلاعتو هناك-هلقاو هملع ىلصى ذلا ىثادخأاب سل و هللا ىناوه وعدي رامحلك ىلاو ىئاختلا ىلاو رصنت ىلاو ىريشك ىلا
 ةيردنكسالاو ةرمصملهأ مهوطمقلا كم ن#لكنا بةلوهو'انباا لوطا هانعمو و (سقوة ملل لمو هنلعهللا لص هبا زك ذ)»



 ةءلع هلل ىلص م كلذ >و سد ةوقلاىلا ه:ءهللاىذر ىمشللا علب ىنأ نب بطاح لود ,و ه.اءهللا ىلصثعل ل" ١ ارسا قب نه اود و

 لان و بطاح اا بوق هللا ىلع» رح و ريدم حاصلا اذه باكي قاطع مكيأس ان 1١م لاق ةد ةمدب درطا ع نءدهؤرصنم دذع 0و

 ل زخم ىلا ت ََت رس ول و هنأ ء هللا ىلصهدعُدو و بالا تذخ أف يطاح لاق "7ع بطاعايك مف هللا كراملاق ننال اوسرابانأ ١

 1 00 ار ىلع ثدد_دو

 هنأ(هناو رقو) ترسو ىلهأ

 ىلا لو ماري_ب بطاح عمل سرأ
 باطاخ عم باك لاو ىراققلا هر

 ع «ميحرلا نجرلا هللا سد همقو

 (ةباودفو) هللا لوسر دع

 سةوةأاىلا هلومرو هللا كسه

 عما ن*يلع مالس طق ماظع

 كوعدأى اف د_هداما قدها

 ملول تالا مال الا ةياعد
 ناف نيت"ىم كربأ هللا كلود
 ىا طدقاامثا كماعامتاق تءاو

 باكا |ىلهأ انو كاناعر مهنيذلا

 مكش وائتيءاوس ةلكىل اولاد
 هب كرم شئالوهللاالا د-.عئالنأ

 انا هراء انضءيذختبالو أنش

 ا اولوناف هللا نود ن

 ايطاحّتا ثنو هماناد ايه ١
 قس باكا راس هنءهللا ىذر

 ةنرددكسالاب سقو ملا ىلع مدق
 هدذ< لذرمم٠ ىلا بهذن ا دور

 ريخات# هنر د: :كسالا ىلا بهذ

 رق هلا ىلءفرمشم سا ىهنا
 ىذاحو ةنمف_س بطاح ب تكرف

 انلقةسملا باك ا زا رودس
 ءجالفدب ديزيبهراض ان سعأ هآر

 هنن هنوني لاول ظل ةسمأأ هن 1

 ْنا هعئ ام بطاطلاف وأ اردو

 ىسع ناد مشت تسل آب طاح هللا ةذاهريغىلا هدان ن «:دنرتاو دوك نافل هىلءوءدين أ اس تاك

ِ 

 |لاملان ءارثكم ابطا ناكو كلذي هريعي ة.نقلانباانجبادصللام ولما زان و درع لاق مث نمو

 ىلامالا كالت سامعلا ىلع تلاطوح رخ حبا 2 ىسمااإ3 قءقالاىلاننا ل-ةقوبطخا
 هك و و ل ل يس م ا

 ماه ”النعم نانا نذأن ةكمراق فقر فتموتكجتأر ءاد:ءىلامناهتنال اوسرال اة

 | 1 وه .اعهللا ىلد هللا ل ]وس ردات ذة هما هذ ٠ ىلع :ردتاالف ىالسأبا اواعدنا ل.ةىلام

 هيلاتحاامىا عقاولا فالشوهامركذاول اوةناىالوقأن ا نمىدبالهقتالوسرانلا ١

 || سيرق ةنملاياذافعرللا ىلإ تا منا ىت- ترف لاه ل لاق ىلامذخأ ىلا لصون
 ودل لهاىارب .خىلاراسلسو هيلعهقلا ىلسهقلالوسدنا مهفابدةورابخالا نومه

 لها لغي 0 .وهبلعهلت !ىلص ىلا نا ريع ام ىلءةنهار ان هد مما عق قدام دن ةءذملا و

 ساد م نب سامع |لاك ول رالاتة عاج وىئزهلادءءنببطي وحلا ةذال 14 ريح

 انغليدت هناجاحانىنال_ءاناواءاووكي لوربخلا هللاومدنعح احاول ةذىنانلانةءءادجو

 ش ريذثا ند 0و راسو هاعهقلا ىلصهللا ل ومدن و: ةعب عطاقل انا

 نو: سعاموق هءادصأو د 6 قادلمها تلقذ اام» انولوةدىلعا اوقاف كرمسبأم
 ىلا هيث عت ىتح ل ةنالاولانو د ذأ او طقاهلمع : عمل ل ةعزش مز فريم ره ل ًارغل تلا

 اولاكو اوحاصف مهلا جن نم باصا ناكنع عهنوا_2ةر ظفافو مهرهاظأ نبوة
 ٌمرهظا نبي ل ةمق مكءلعهيمد-ةينأنورظت ناعا دعاذ ريل ءاح دة ةكملدال

 هءاضصأو د#م مام غةنمسصأت مدقأ نأديرأ قامرغىلعىونمعأ مهاتلقو حاصلا

 هكعداذاثةذ نوكيام نس | ىل:ىلامىلاوهمذ كلا هام ىلارادغأ | ىةء-سدنا ىل-ءق
 سايعلا كالذي عم“ ونيلسملا نم ”ىعناكن مسك. اورورسلاوح رفا نوكرشا ارهظأو

 امال-غحاحىلاثعب مثموق .وةدنأ تا لرالو ته هنع للا هقاقا ىذر باطملاد عنب ١

 ها لا-ةذ اق- هه,تئحىذلا نوك تأن < ٠ ل_-أو ىلعا هنأ سا. كلر هلل ة5لاهو

 هرمسرأم ىلءري_كئانهمث الدوس ضع: ىل ل خيا هل لقو مالا !لضألا ىلا ىلعأرقا حبات
 ئئهسعل ناك احرف سا.هل!بثوةلضفلاانأرشدألاًةف مال غلا ل.ةأف ىنع مكاو
 ' ناك س15 باهرر.ثعق:ع”ىلعهق لاكو ه:ءىلاءعت هللا ىؤر سارعلا هقدعأ: كاذب هريخاو
 تضمءاذاف باطلا ىثخ ىلا لاقو ىامانأ هثالث نعم كينأهلناهدشانف ادت .ءاجار هل

 قرضا فنعالامىلناو تانادقىف لاق فكل ىلع سابعلاهقف اوف كرم ارهظاف ثالث

 ل سو هل عدلا ىلصدللا لوسر تك رثىناىلا هوءةديإ السان اوأ ءولو سان !|ىلعان دو

 سس ىح - مهكلمةسبان اسورعه تك رتواويفهلوسرما مو هللا ما مست .ترحو ريخ عمدا

 0 ا

 لاق هبلاهعفر هللا مهكاهينأب ملء اءدنو كح الثاهوءلسدنا اودارأ و هموقداذا ثم هلاك هلثال وسر مص نبا

 لاكن اهذخأت نوعرذ ىعد ىلعالا” ب رلاهنأ مع "7 ل وكالة ناك هنا بطاح لاق مت ميك دنع ماب ميكح تنحأ



 مهذشأ ناكف سانلااعدرل .وهملع هللا لغو ١ اَدِوّنا كرمعدلب ريتعتال و رن لرغ ريم ءاقد'م مقا م هم ةءاف قوالاو :وغكال ١

 رقاودو يدل مهاذعأو شن رقدملع

 لكو لبالا ىلا ةاروا!لهأ كئاعدك الا نارا اىلا كابا انواعدامو لسو

 نولوة» مهو سدر 5سلاحتى أ !ىح رطل يقأ عاببضقةدسذخأو ق رداد قاذتو امسلف

 ىألاهلشاوالك ل اك ةمبصملا ارعدادأاهللاو اذهل ضفلاانأاب ريخالا كميصيال مم هاذا

 ىلصدل اوسردب ىلع هللا اهتقريم .تنأ حا ىنري_تأهللادم< رسخألا قطا هاد

 تنب ةيفدص هلئا ل اوسر ىاط هاودلل !لوسرمابسو هللا اها يفترجو لسيدي هللا

 ا اهماسو رعدك رت اناو «بسق: !بطخ أن ب حم عكلم ْ

 كرما لاةذ نيكر رم.لا ىلءنيلس ملا, تناك عاادي ' كلا هللادر درس نم ىوهذالاو

 0 اوثيلب 5 اونأشدل وان] ناكل اناءوأ هنن اوام ًااحا < نو. روعي هللاود_عتافنا هادا. ءانالا. ١

 ل سو همم ءاعدللا ىلصهلال اور فام هللا هج .ر قيما الدلا فواذ_هءالذب بريا هاج

 انأف موت [ناديراانا الها اميل نا والامةكعىلناهنثا لوران طالعنب حا لاقرممخ

 "انام لوةينأ ٍلسو هءاعدقنا ىلصدتنال سرا نذأفأء-ةتاق وكدمتانانآن الف

 مانع نم ىركش ا ثادي راىفاف ل +: ناك ام جاو ىلع ىخأ مدق ني هنأ يهاللاقذ

 نيس ١ ىللءكاذ دك هاقنكع :تالذا سه مهأ ماا اودهيتسا دقم مما هيا ودع

 لوح و دءقفريك1ناهنءىلاءت هللا ىذر سامعلا غا علب و اارو هرمسواح رت وكرم ار هظأو

 كالو د و جاخ اىلا هلامال_غه-:ءىلاعت هللا ذر رسايعلا لسرأف مو وهن تأ 1 ع.مطتسيالا

 هللقو مالسلا لضفا ان ًارقا مالغان ا لاتف هب تئسا مريخ هلا دعو ىذلاذ لوقتاب

 انأابرمشب ا لاق رادلا بايد علا غلب ؛ااقهرمسأمىلعريس ل ئانهن اقهوس ضءبفى رذاذ

 جادا م هقتعأف جال وةبهريخأفهيا.عنيبام لبق احرق سايعلا بوق لضفلا
 ص تري دقدلا ماهسنأ دموااو*أم مم و ريم ل ب .و هماعهللا ىلصهللال اوسر حاتتفادربخأف ٠

 نأ نيب اهري-تو هسفنل ى- تأ 1 00 ْ

 نكلوةح وزه نوكد :واهةيعب تأت راّمخااهلهأب اهقل هوأ ةحوزول وز 5 :راهقتهب

 نامل-بب بو هءلعهللا ىلههللال اوسرات» :ذاتساىف او هببهذأ ًاوهعج أ نأ ا انيهفال تل

 0 مامر ذا اثالث ضامن ا أاب ىلع فشأف تئئامل اوقأن اى نذأفل اوقأ
 لاذ ا ةأ سعا هنءىلاعت هنا ىذر سا.علا نأ ث الثد_هيثاكا الفد عاةمدتأ عادل

 كاب ىذلا انماء قش د -ةلىلضغل انآ هنن اكن هردعال تلاقإ وبهذ تاك كَ وز ل معفام

 لوسر ىنطصاوري.> هلو سردي ىلع هللا خذ ةيحأامالا دل نكي لةهللا نزال ل بألا

 كك طظأتلاف هو قطاف ةحاح كس وز ىفّءال ناك ن او هسا ةمقص مل سو هيلع هللا ىلص هللا
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 دع ثالثا !١تضمو ىا حاد ىخماناف ثاللا
 ”هلءىلا هسنع ىلاهث هللا ذر سابعلا

 هلعمللا لص وع ىسيع هر اشيكال !ىسعب ئدومتر اش رام فىرمعلو ىراصتل 46 هم مر

 مهيلعو لاف همم مهناموق ردا ى او
 ' اند ردا نم تن فهوعمطي نأ
 سلا نيدن ء'ةلايذ انوىنلا

 َت تراظادق ىلا لاَ هب "ل رماناكلو
 صارال هدد وت ىلا ازدرمأىف
 ب وعرف نع ىهننال و هءقد ودرع

 بارو ح رفاع رعأت لب ىادنع
 فيلا ةرينل !نولقلاه سرق

 هيمدع نغرتاعى ل وعل ا

 الوئراخكلا رحاب هد_بألو

 هعمددسو وباذكللا نداكللاب

 هيثلاىاه بلا حارخا,ةوبلاةل
 ىاىوختلاب رايخالاو بئاغلا
 ذو رطنأسو تاسغملاب ربخي
 تام ديلا ىل_ص "ىلا باَك

 هم عَ مح و حاعؤ-ىف ل_ه-و

 هلامثاك اعدو هلةب راجل هعزدو

 ىنلاىلا تكف رعلابستكي

 هنأ مىدنإ لب ,و . هللا ىل.ص

 م ,م-رلا ند .رلا

 مالساطم طمتلا 0 7 ةوقأا نم

 كيا توق دّذ دءبامأ كد 1ع
20 

 قعدت امو هن : ترك دام تدوقو

 دقو قيدنا بن تاعدقو هيلا

 دقو ماشلاب ب رع رع هنا اما تنك

 : ”تمسنغزعإ كلوسر تمرك

 'تاءروباوب 10000 ورام دةنام

 ىف ماظع ناكمامها ن ني رات
 هتك ا اطل طل نط طل ل اطال حس سس سس سس سس نب ريسدو ذب داما سو طر ها

 لاقئمفل [ ماك موا دنوا دوعوا سطو ىل ايابتو مانع هل _برآو ) اودفد) رم ىطابق ن مان ول ن ورم ع ىشو. بأ. دو

 ىلء دز لوك لع مال اواهيكرتل ”هلغب كال تي دحأو لاف متهم برش لو هم اعلا ىلصناكنفري راوقنمحدت عمو بهذلا نم

 ذب راجرك د(ةباودفو) هب رام تا ضو سدقاهعسإ ىرخا هب راج ني _برانخلا عمدا ىدهأ هن ا(ةباوزفو) م-ساإو كلذ



> 

 ىو دول ا باق فيلا 5 اوعي تودالعمقا ل موي اًنأوءاذإ و ”تاة رايب 10 هعل ارد

 اوشا ال ايما :لىددأ سقوتلاتأ(ياودذو) 0/7 ناس نب نعي دب أ لو اقلب

 ّْ ١ رويأمهللاد انصح دوشاام
  ءاعوأ دهم لوقا ام ىلع رهالاو قداس هتناو ىناث لاك اكداضدتاو 0 تا
 شير سا ْ الفيلا عمد هاهنأ هءاورفو

أ ارثك فرض خرق ناكر بيشو «.لج للا ل صدق الوز مدقانلو لاق 'ثيدللا : دود ميدل لابتي بسهم «ا| ارا
 ةيادض

3 “ 0 1 

 اهلاودرب لقفل سوه ءاعدللا' ىلههتنالوسوىلا كلذاوكا اشو ىهل امي اضأف هلاك أ نم م اك 5
 | تناكولدادلا مكن

 ىفاذأ نبه: همك اعاو.ص مب رقااىانات_ثلاىف ةءاللأ | ُن ااىفذ ل ا ١
 هماعملبا م 0 اورك ذاورقلا

 0 , 9 -ةمولن 0 وع همت

 ,لخ مو ةيرش باص منع يابت قلى نرجو الاهل نو م تحض ذاعغن ١ 17 ع لش

 ا مث ثقف بسو هناعهّللا ىضدهللال تر تدن 5 ؟ الان اس دصأ سائاالاو ١

 لاةذزريتن لودي :اعهللا ىلصدار ارادوزغ هذه ىو ةعاس اهتم تمكن :ثاا4 تان كال '

 .. وسمي الأ جس وج م ميج سمج

اد عاب ذعىل اعتدت ئشردوع منال 3 0 2
حاوةرصشاذاف ترطظ“: أيش ىرتل حز راق ه

 ةد

 انا ةمساص: مددعاشمىرح اةرعمت ظنفأ.ك ناك - هرطنا ىلا عقدت خأفأإ 3 3
 هبرع مَضمد َن 27000 رىل-ه هوي ٍ و ب

 : كالذامهاتلقذاعم:ش نااكرهأن )سو هيلع هتتا سمنت لوسرنا امههللق لانا[ لدخ ماس فدل تت فت

 ل ا 6 : 00“ 50 مانأو حرسسأذ ةفوصوملا رص هقلادبعنيرباسن ععاتمالا فواهئاكسىلاةداو لكتقلطنافماف امي رتتسافاعقجاف || 20 0

 هللا ىلصهنا لو سرر اف امزةءاق“ نمدو اداره عساف همداح ىدَقب لو هءاعهللا لص ها لوسر 3 0 4 هردو»و 5 تا . 2 1 م هدا 1 ًْ 1 فض*اوع 5

 هيلعهللا ىلصهللا ل اوس .رقلطناف ىدا ول ائطاشين تر ههسلاداقه ادركت سد: 4 ترب ف ل دو هم هناعأل 7 01 «ناد هوجو
 تداقنافىلآغت :هللا ناي ىلع ىداغن |لاقتف اهباصغأن مندعغب كة أينلا دحاىلا سو | رمصم ىرق نم هن رق هدم لا

 نءنادةغذ أف ىرخالاةر هشلا أ ىح هدئاع عئادي ذل اشو كا رم ريعتلاكه دهم ا 0 0 3 هب هعأف 3 اعد د ءل كلا ل
 أ هرم

 0 رار انا لسعوف

ْ 
| 

 ىذرراج لاف امال اف ىلا«ت هللا ندا ىلء اسما !لاقواممنن م الو اخد انه فصنلابل دو ِظ فر مكس تاكا ل و : بع

 ١ 4ع رهاز او اكأ |ة4:
 هلع هللا ىلص هللا لوشرباقأ اذاقَد افلا ى4فتناخ ىف: ثدح توات ه:ءىلا. عت هللا 00 9 8 : دهو

 يفدعبالو يدا الخ ىلا ةدساو لك هذواتقرتفادة نان" مضأأ اذا ال ١ ان هرووادو 0 ااه غضب

 هللا صرحا مين أل مق هم هدلإ ارهشلا ضع“ جت بو هءلءدقا ىلصدل عقوو ةعقاولا ددعت | ند 4 00 7 1
 : ةلشامعلان هل ددقو ةكم باعش ضع ىلا جرش ليو «لعدقلا صان اسد ف لو هيلع ا ديمو اردو همم هس لإ كاع م

 لاةفءامدلانهلمرمضخ نمود تار دا دج اولءان[لاضن 14 مهلوقوهم هي / نك نسل | د 4 ا 0 0
 امأف :رصش هي ىداولا كلذ ناكواهدعي ىف اذآن وابًالواهلا نمط أذيآ , وبلا ىل ار أب را ظ 0 0 ف أديط
 هن نم عزان اف كلذاعدف ةرو هثناضغأ نمانِصْع طفا ىو رش | كلت نم ةرص هثوع ديت 0 ل 0 ب 2 -ر 0 0

 تباطو هللا دم هناكمىلا داعفد وعلان .وهيلع هللا ىلص هرصأ مث هيلع لس هب هلا هامنو .1 0 قسلا 'ال موق

 | هللا سدا عقوو (لوقا) وق نماذهد»ب ىفاذآن بلال لاقو قطا نإ ءنأ رءوس ف

 هيلع ادد ىعمثاعد ين م ةىطاحلاق | دس اواقرح طءقلاَك دم عممتالو ىد#:ءن ملفعراو

 رييشلا تدك ضع فو" ”هلفاقلا تق 1 ةنراو سل ادرف هل هيب دما دبرت ماشاأ نم“ هلذأف تيسر ورجل اهرب نحخداددن انما قسرا

 سقؤم ما ىلعاواخي دامت زريقملامال لم اليقكلدن اكوفيشتن ٠ طهر هعمو سةوقملا ىلع دذوبمءهللاىوذد ةمعش نب ةريغأا انآ



 هقلاح نمو انالدو ومهما ذأ | هع :ااولاك هموك عاصف اهفدك لاك داو لجرائم هع ”اماولاحا لهم دملا 1 امدابوف ممه:مامل اق

 م-رلا ءرلصوةاكنلاوةالصلا ىلاوعديوانو انآدب هد ناك ام علذخو هدو هقنا ديعن نأ ىلا اولاقتو ءدياذام ىلاف لاه رك نطاوميف

 ورلاو املا باص ولو ةفاك سال الاإ ىلال.- سمينا سوقا لاقفره اواي رلاوانزلا ب رمت و دهملاءافرو
 - د !

 ىسعء ]ذي م سعأ دقو هوعيسال
 تولدتم 00 ىدلا اذ _هو ْ نب ةمر كع عم ناك م سو هملع هللا ىله هنأ ىزارل ارم اريسفت نمو ربط ةياجا او هسياع
 هل وكشسو هلق 5 ءايدنالا ا خ :ربطا كلذ عداف ان اص تنك البو هيلعمقنا لصون :الدم هركع لاتةءام. طشب لوم ىأ

 هنعماناة دآم 005 ظ ست موس! اوبشن اخي 6 ياو هناكم ىف اعرق لو هيلع هللا لص ويلا | لدول فق تااضةرفاطاو | أف هناكم ىلا مجرب ى- لا.ةفا ذهن كي ةمركعل سو هلع هللا ىلص ىلا ل1 ةؤةلارلإب فانا ىنمىلا هدد ورع 0 ةيلونف إو لعشاق لوس يديني راس فج عواجي م نمر كلذ علقت ةناخأ 5 ع عوامل ال ةلزانتانلا 1 سو هيلعقتا ىلص هيلا زا قرغيالو كماا*ي ىبيوءاملا ف مسير الانفال اىفناك
 ىفونأ ؟لاكو ماو ظ اندانم ل_سو هيلع هللا ىلص ا هوزغلا هدهىلا سو هلع هللا ىلض هج و نزح ددع و لعا هللاو ْ

 لشمءامش!نع هنأت بهللا || لما فان عجب :رق عجرلةةيعضتياداك ارىا ايعصموا بعضو  اعمشم ناك مئذان
 لاك ممناس_سيلالل قره از 2 الفتان هذ تقدئاف هعرصف هد وك صرف ة بعص ةقانوا بعصر كب, ىلءلجر موقلا عم

 نلقي 0 تلانامال ا تنك املالن انلاق هو ري د مكيحاصن أش املاق مل و هماعتنا ىل_ص ىلا !ىلا هيء حج

 هءاعلنا ىلص ىف ىلإ .لات عجب رب 1 ةيعصاباداك ارىا امهصمناكن مما اف تنذأ

 || ان الص اهل لال ةئلا نسانلا ىف ىدانغالالب سو هيلع ها ىل رصأو هيلع ىل هين أس و

 ْن م عم او مكبجج اص قعاوأ بص سو هملعهللا ىل_صلاةفةياعصلا نم صضش تاماهيفو ]|
 هعاتما ُةةدهللا لمبسف لغم كمساصت ا لاةةكلذأ سانلاهو-وت يغش هملعةالزصأا

 لدي مهلاشف مهب عت واف ءوفلاَس

 لاد مم سعأ ع نم توفرعي مما ام ْ

 ىأ ناو ىدقاولارك ذو فرعذام ١

 ص نب نانأ قيرط نم 0
 0 ىلا نسق ةوقملا عراد لاق | نمل -رللاق لو هل عهللا ىلصدنأ ايقونيمهردي وامبالد دوملاز ر 1-0 نم ماز درسا و وف
 هللا لصين ١ باكي هءاجنيح ىا . صضء»؛نانراقلامقل دش دش[ الامق لب ررلا لت اهلاَحَملا ارمضحام اق راثأا لهأ نم اذه نيلسملا

 ثالث. نعللأسا لاقف لو هيلع ْ 1 مالا 3 يدل ونا اس دانلا لعن منوكي فيكىاةباعجلا || فتاحارخلات ة:ديدثل ا هلت اماادذ هعم 7
 كتقدصالا نحال لاف هلل 0 يل وهناك ن ماهو رخآاازوم وولج رلاكالد

 نأىلا تاق د_وعدب مالا كاف لدحر انيدلا ا دهديويهلل ناين ومالا نا ديال نذأف لالبايمقلاسقفإلبسو هيلع
 1 سانالو دامهراذاا لهأ لهعبلمعما لجرلا ناو راثلا لهآ نموهوساناو د ناوفدنملا سوح ضن ١ وددل_دو هلل معد ؛ ا طن 7 27 0 0-00 ا 5 ايو 0 له أل معي لمعمل <زلا نا ةياور فو ثودس !ة:لبا لد ل معد لعمال برل نا رجافاا

 تزح و أف ه:ةصوفمللهفصلاه نأ 1 0-5 از ربا 9 0 2 6 را مل ا ا. ||| دعملابسأةاشلاىالآاستمكشمنب مالستأ صاىهو بحرص ىاث رانا ابتدأ ىلا مدل او ةّسسلا لك اة تاهحسائلاّنأه اودي تحلب نطاسبلاا ظفاذساةريسق (لوقا) ,ىوارلا ىلع دهعلا,ءافولاو تيبلا جو ناضمرأ |" نيزك 1 ول :لثدحأ ةوزغفمدقتوةنطعا لهآ نموه مايصو هليللاو مويلا ف تاواص لأ عي كك اا هدا! ف داو كالذ لئمدس أ ةوزغف ءدقتو ةنطا لهأ موك
 قَأ اهركذتلء املأ تبع لاه ىداه هنال عادلا لو هياعهللا ىلصام»- اا اولبقعارذلا نولوةف سو هيلع هللا ىلص

 تك اوال مسىلا تدم متاهتلصوامجدف اهلزنع ىلا تدءهفىذالان :رماهدعنأو ةاثلا

 نب وهقرافتام تلقدر هيلي || ىلسو مثلا داهئاناة ىنثكلاو نيءارزلا فت رثك او ةاشلا توامفو دعاس ءوملدق نأ
 راجلا بك رت ما سك تح 0 راع داما 2 5 8 هه 44ه م مي
 قيدسقادبانأ لع تك دةلاف هّنص هل هتاقوعنياالو مءنمىالز مىلا بالري سكلاوتارقلانىزتحو لعشلا سيلب و

 سورود_هجضرأق ب رهلاض رأى ج رخدقءازأفمل_هقءابوتالا حرت تناك كانهو ماسلا نمهدحر خم نأ ّنظأ 1تنكو
 روظي قدم دانس !بدودعإ ن مه.ادصأ !لزغي ودال ءلاىعر وظ.سوهقراف نأ ى دع نضأانأوهعان اىلع ىعواظنال : ظيقلاو



ت نأب> ًاالوامرحاذ اذه طءةالرك ذ الانأو انههام ىلع
ترك د هنءهّاى | ذر ن طاح لاف ادحأ كابا قزوا<#لع

 لوسزاهلوق 

 و هن » ارمضت ىلع ر ردا ليلو اذه ىلءدزي لولاك مناك. كل ا اةدالو هك. أ ثدميلم | نكل اقل وهماع هللا لد هللا

 ةفالشف ةارصم ةوع ّن 1

0 | 

 ْ هملع هللا ىلص ث علني رعلاثاكو

 ىرضاطا نبهال عل اهمل ا لبسو

 اك هم و هنءهللا ذر

 حرش ىف لاق « مالسالا ىلا همف

 اذ ظةارك ذاد-أ ارتلو بهاوملا

 باكلاهءلا لص واف بتاكل

 ىلصوهللا لوسو ىلا سةكو نمآ

 هللا لوس .رايدعيامأ مس .وهيلعللا ْ

 نيرصلا لهأ ىلعكياكتأ ارقى اق

 همكأو مالسسالا بأ نم مو

 مف هطرك نم مد 2و هسمقل دو

 سو#تودو مي ىذرأ, و هبف لدن
 ثد_.-اف مهرثك ىلعزيقانىا

 هلا يك ةكلذفف كرهأ ىلا

 ه#.لعهلئأ ىلصهللال وسر دق

 َّ «ميحرلا نحرلا هللا مس سو

 نرد -ئلاىلا هللالوسرد_<

 د_جاىتاف ك.لعمال_سى واس

 در,ثًاروهالاهلاالىذلا شاك
 لوسراد#ّنأو هللاالا هلا الأ

 هناق هللا كلرك ذاىناف ددداما هللا

 هناوةبقوأ م اعاف مدني ند

 مهرهأ عيت و ىل_بر عطر نم

 دة مها هل نمو يع اطأ دقن

 0 ءعاونتا ادق ىلءرّناو و ىلع صن

 ١ لدا ,ةناوقعلل كو دقن مىااريش

راتاجو زولامنمىاهلءاواسأ اامنيإسملل دزئافكدازة نكت او نامعالل
 .نو-اكن ل<عب

 لع اىلاعتو هناد هللا وهنعدللا ىذررع 7

 || امنعلأ فدل ردن عة سلا ىهو فرمصأ !ساناا»برغملا لو هماع هللا ىلد هت الوسر
 نيبتعضوفا نمت ذخأف لو ه.لءهّللا ىلدا عب ىهأن كل اهتي دهأ ةيده سءاقلا نأ ا تلاقف
 اأدو ةرعمنيءاريلا نب سشل مق و ممرض نءوأر وطن هي اضصأو لس وه .ملع هلا ىل_صدردي

 ا مس وهيلعمللا ىلصهنلال وسر لواةثواو دهمذا ودا لم و هيلعهللا ىلص هللا ل اوسرل او

 لك أو هم ىفام ةرمشادرد زا ةهمل مو و ه.لعدللا ىلصهللال )وسردرد زا[ هدم شما عا رذلا

 فتكلاو؟ اعارذلاهذهناقمكم دبأاو ذولا مل وهءاع هللا لصهللال وسر لا ةفاهندم ودا

 ىلا قمقلىأىج جاك ىف كلذ ددد ودول كمرك اأىذلاو رمش: لا ةفدم .وهسما مر رد

 بغرأ كمة ىفام تاكا ةلماعطثل لع صغنأ نأ الا اهظفاأنأ | ىدهنماق تا

 هول داعوتد> هناكم ن رمش م لف اهتردزأ توكسالنأ توج روك: نع ء ىف

 مكي لثمهضعبل او وتاممل |وءامالا ل اوددال دس هدد وهلطامود ومى ثاسأ. طااك

 رعلل رك ةذمدعد لدياعر ولك الا ناكم ناكل ا نم رداشملا اوىاىفَو اون ود هناكم نم مرمشا

 دئنم-و هنعىلاعتهللا ىذررمشبالا لك أي لف ىا ها تان باك اهثءح رطوةماسطا ىف
 لصااوقلا .اديميديأ اوعضوو ىالكالا و دارأ ىااهئمموقلا لك ؟ اوهلوشدا اراانوكت

 ةنفصلا تدهأ امم لصالا ىف و عاممالان ءىأب امدل لدن نو مكي دنأ اوعئرا لو هم ءلعهللا

 نيءا ريان ,” رشنإ هعمو همفص ىلع لس وهملع هللا ىلههلثا لوسد لآ دذا,مءىلا.هثهللا ىذر

 ةيامدقو فتكلالسو اعهللا لص هللا وسر لو اسف ةاشلا كال امهيلاتمدقترورعم

 ةعطقرشب اش | نمش ومما وئ؟اهءاشوم اوىا اهاقلأ ماه الف ةهامق هنمشتئاف عارذلا

 هدل-5فف: :5نالاكو اهتسئشلواتتن 00 لوسو يب ممتاهعلل يق

 افهناك أمت كاذ تدسود_.ةاكمرك آىذلاو رش: لاف أ مذ تح .علف كري تاشلا

 نيله ىلاة قمت طر املا مد :ذأماءط ك_هغنأ نأ تمظعأ ىفاالاةاظنا م ندى

 هل وق هستيئانف كوسا مامالاداسشأ اذ_هىلاو لو-ناالا لو ه:الناك ىت> هناكم

 , هّلئا هجر

 ةيهصنلل مف مضوم قطن هان « امام دعي ةاشااوضع تدمحأو

 اها بوذاوببلا قتباسايلا و 5 « ىلك اك:ال هتلالوسر لاق و

 ظ بهذمو ةاملعا هيفهتلا قاع ن ادمن وكجح» داب اون مالكنأ ابلوقلادبؤداذهو

 نهسدأو ىا / هيفا :ثدحات وصوافورحداجل اوت ىف قا هتان هللا هجر ىرعشالا ١

 1 ةيبطوا هم ىادلعاك ىلع لبو هملع هنا ىلص هللا لوسرمهحاوتاماادوجو كلذ مزال

 ةئسوكو اهي دو مي ىلءماقأ !نءدكالعنعكالزعأن 1و بدت اههمي او رفك. اا ممتدة كاب وذا الها ن ع ثوفعو

 ةنلا تك (ةياقد دفذ) ةءامعو هاردةعن راضراهلسدالب دلك ىلع ضرفا نا هملا بتكمنأ هنأةناو رق ءاح وةيزملا هب اعف



 صو رلا ىف ىلا كلارك ذوة مه انذلك الو هؤاسن مكنتالدا لعب زملا ممتد اون افمالنالا م ماع ص رغانأ

 امي سل نيدرشة سس وحن اهذهّناةرخ 7-1 3>ل نءن ثرصةنالفاندلا فل قعلا ىيظعكن ارذةءاي4 لاق رذنملا ىلعمدقاط السمان

 |ريدلا ف نوديهدو ءاك !نعمركسإم 013 'ثواك أبو هاك نمام متسبامنومكتي ءاياتيلا لجالمالذبزالاوزكت

 00 ةمايقل ١ مول ماك م ارا 00711111 11 ا6060اا

 لعرظن آن ىأرالو لع مدع | اومتساف هءاحصصا أو ىااضي أ ة فضا ىيىوموهو دن>ووال-.ةو ةضاس بوم
 ١ أ .ثهمماومصيلو ماعطلا ىف مهيدبأا اوهضورغت ثالث عاتمالا ىاكمو ام مدور طاسوأ

 ال ناو هن.أنال ذا نوذمال ناو ا _ >اوةداعمأارق ةسفلاقمٌمنمو .ئاواك أيل ذا هبات ماصتحال عماله ةدذو

 عضاوم ثالث ىفزي ةدكمل اني ليو هيلاعهللا ىلد
 - : انك أابنادارأ نهكالك نه ىعأو

 هيلعدتلا لصلاق ود سلا قانىلا م هنأ ةمدسا ى :رساعردمأا عطودر لاقي نأالا كلذ

 ةيدوييلا اعطت ايل[ ني مالا هيلع ليج هيف م ةنمعملا ىهسأأرلا ةمامطا لو

 1 ىهئامواهنع مطل ءاجدةذ ةفاد لا ىنارا ع ةءقاؤل اه د هريغىف ل نوه ءاعهللا ىل هللا لور مها دقو

 صق'واهوفءقداز هّتساوأ هبرها د د شيرسملا زنا جاو نيب سمح نعدتيالا لعبا سو هبلع هللا ىلس هنأ 0
 ىلء هدم كلذ لك ذا هراةع نم تادلا ىلا ٌصراا ىلدوو ىدويااهرصع أ ةداعسلا ارعس ىف ردت ال كلدو ىاةدقتنما مونت

 رطقلال هارد هولقءاألعادمصا | ا اننا ع 7 .ه 5 | عا ةماخلالامعتساو دكر املا هسأر ةبق ىلع ماخاب لسو هماعهقلا ىلصرعأدب ىرثل اةسدقملا
 اذ_هىفترظادق رذ لا لاف نانال او نيدلا فدل ظدحال نمو ةلساعملا نسحة ياهو ةمكسملا ةياغرصلارزمضءلكف
 ثودادلل هند وفىدميف ىذلا وهو ساحب عرقالا لسو هم ءاعدللا ىلص هيلع شدوهءالك اذه جالعلا اذه لك ثنسد

 هَ ةمكتد ىف 50 ْ اهمقنا داجا| لاظنتمإبا اطسو تتح اة ثيكيفانيايل تق ةوذسصقلا ىف مه

 نع نال انذار دال "ىف ىفةمانا!ثيدس طاىفوىا نونطاو ساعت ]اوس ارضالاوسأرلا عج ون مءاذ

 ءاضاوم نادت نيدلوبق : عجوو لس اعنلاو صربلاو مادا عاد_هل اونوذللا نم عم سمافسةصأرلا ظ
 سم تدع دماو توما ةحازو ١ تدسأاو ةيعجلاموةمامااو م ؛:-١ ثد ديلا فو هننعقاهد- م2 ةاظو سرضلا

 هدربنك موملاتءعو هل .ةي نك | موبةماخط ا نع ىبنلاءاجو عمجلل ناتي وءافسد الا موو تاياورلا ضعب قو دحالاو
 مظعب نأ هيءاجام ماظعا نمَّناو ||[ ىف : ىشاو هاو رصع) ب د _-قو مدلا اهيفأةربال ةعاسه.ةلاقو ىسونل اك اء الأ لا

 م را ىا .انتاوسلو و ةدحاو حمو سأرلا سوو لهاكلااوةرقنلا لالث.وهيلعدقا صو مقا ثيدنحلا
 هتنناكمواهملا باهذلا نم ا هيلا وادئامريخل سو هبلعهقلا ىلصلافو ةَدقنملاىرخالاو ةنضملا ىزخالاو ةقفاذلا

 نع عناق نياوىناربطلا ىدرر [ لاق ةماخ اك أحد اءاولاه الا دكت الملا ن ءالج ف ىرمسأ هل .|تر رمامو ةماخلا
 هنأ نءىدبعلا عفان ب نايلس ْ ثااثلا عيرلا فن وكت نأ والاود_هفاا نم عمن ةراطا دالملا ف ةماخلاو ىذا
 نمئوانسْب رذ_دلا ذو لاه . || م كح نم اعوذ م هسنعدتلا ىذر ةربرهنجلا نو ملا ناسخ تقو هنالرمشلا ند

هد نس رص ||
و سانهسعم 

 5 مهعمأنأ

 هقذ_هتالثايذكمالن 1 ص شط

 اذكع ناكن اف هب ثنالنأ فا

 هللاوىذل!“ىّمالا ىئلاوهادهذ

 تءالوقينالقعوذعم ءطوسنال :

 0 رلاىلعةماخلا اوءادلك 00 رثءوىداوةريشع عسو# وةرمدع عسسل

 نمئثردطا فوة جامو وىلق تيسااوءاعب :رالاىفهركتوءاد عوشل ا ىلع واود
 همل هللا لصد سه أءاج ردا ٌنموايال صرب لص-و ثدسااواءاعن رالا مول ما
 ءاليلابمالسلا هماعب و أه مآ بدصأ ىذأام وءلا هئاف"اعل رالام سيو عل طعلا

 مه-الساوبهذفوهااج سما

 هلع هللا لص ىلا ىلع اوإسف

 ساو هحالسرذنملا عضورمدو ْ
 رذاملالاه ملسو هملعدتنا ىلص هنن ا ينىلار طنا لاا عم مأن ارو سوهيلعهللا لصدقلا فأن هدي تسل عمسمو هعم تناك ادامث

 اولسأف هيلع تلج لباللاقهتثدسأو | هملع تاب نأ تاقفكبادص ا نءرأْلام ك ذم ثءأرر_بو هيلعهقلا ىلص ىنثلا لاق
 ىواسنت رذنملاناوذئاعئيرذذالا هاو جمالا فورعمدنرلا | !ذهتاوءابتثاكلةتاريسأا لإ ضعبلاف ى 4

 فرن



 صاعلا نب ورعتهءاءمدقدقناكو م_وهئلعها ىلصهنافو نمير قاانثامىواس نرد اا نقرطلا رمح وأ ارك ةوقدانو ١
 نآئرتاف لاك ثاثل !لانقف توما دنع هلام: نمتنملل )سو هماعهقنا لهل عج كو هرمهارذ لالا ةذهتاقوريضسو هنعهللا ىذر

 بحأ ام لاقت تنم ىلع دعب رت هءاغتاعج تشن اوريألا لمس ىف .٠ هتوستتث*نالافىلامثل“ىف م

 1 . : كال ١ اا
 ا هلال ههقالوسر لشد أع ءاعب رالا هل ءاوءاعبرالا مونالا صربالو ماذج و درامو 0 0

 1 تا كريخأن .مَنااةفةأش اذه تمه*ألاقفةيدوويلا كلنا لو هيلع ع 00 ىلا 3

 أ ىو نم تغلب تاه تهد_صام ىلع كلو-املاق متاع غامذلا نهو ئذي ١ ىف ىتأا 5 31

 ا رش ندم طل لو عوى أت تق 39 ظذاقوىا كد هلع قدالام

 ! اهاورادتو سه رامقإا اوسؤا رنءاةهفريضيسفا و ةلاك او ةنما نرخ اكلم نام
 ٍ هل اوةنىلاعت هللا هجر هن زمهاابءاصريشيكاذ

 ءامقنالا ةوْدل ماس كو ها ثااةيدوممااه4 تونممت

 ءادبا هزافخ ١ قطن مهن نمهسفامعا ارذلاعاذأف

 ْ هامل اسره صماقتل ٠ « عركىنلانمقاخيو
 : لت زةوقشلا باطد ةريثك تاىهو:1ث1ىه#تقول ل" د انقلاا معن /١ةيدوعلا تاه> مث ىا

 ْ  ةيقانع : قطنلابلموهملع قا لصىنلا عارذلا د كلذرتأتم هياقالخال نيذلاءا.ةثالا اهب

 1 امىلا

 ملاف.ف هو ”هلههملازيعلا ذل

 نب نامع 2 - ءان ترعم نما ةداب

 دو نيعلا في نانعاماو | مسس

 ةداره تاو ماشلابة لا, قرنملا

 ىكةدر ةززبف نع مسمى ردائه

 ىلدهتلالوسز ثلا هئءهللا

 0 بنساو لو هملع هللا ىل_صةلراهظاو"ادبأ ني رضاخلا نع قطنااكلد ءاقدا ميم هنأ م نم 101 0
 1 /: ع 1 . 5 .٠ ٠

 ١ ف رم فئىااهسرت 0 دا رد اورذسا لاك نمل نو هملع هللا ىلد هن ىل<ك أم لاثنز تامل هللا عدلا

 || رمأ «:ءىلاعتهتا ىذررسش:تامالق هرهاطااديدطاح رام نطانلا حرج مسا! نالا همم الو لرمأل اشد نا. عل أول

 ْ دوادواىوردقو هللا ه«رىلءمدلاةرامعو دواد نأ ىف اك تيلصو لدقوىا تائةفاعب ندا مامالائَوَوَو و 0

 || اهك رتامتأ لمقو همالك اذ_هاهماضو اهلتق هنأ ىنطصملا ف رمش باك ف ع ةؤو اهلتقنأ | توهسلاو هع هقئقر رع

 ْ هللا ىذررمش!توعنأ ل-: .ةناكامتذ- ارهاق مط وفا تاسااملال لو هداع هللا لص للا لودر

 3 عاتمال افو اهولدَقت رمل |. وأىلا مل وةيلعهللا لصاههئثد درمش:تاماأت 4-:ءىلاعت !يللاقء اضرأ م-ءاليلا لوش

 ْ ىل_ها عجأ قدمنا لاو اهامةيلهنا لهنا ل_بم متت ىقن اهانقىف ران“ الا تفاةخاو مهاناولركأ ا |ميسان ضلي نأع

 ْ اهاتقن لة ما اال هنآ تاعدقو اهادقلسو هءلعهتنا فصلنا ل اوسدنأ ىلع 20 لا 0 الو مما هوم رام ىنوسر

 ْ 1 تاكا زيغاي ءل اعل ةد 1 هو دم بام نمنأن م ةدعفاشا اريشاع مانع هم .اعام ىلع لكسشم سو هما هللا ىلد هناك ثدن ناكو

 ظ قداص كنأن الاى ناءةسادق تااك اهنأ يضم ىو هيثدوقالدعه._ثناك ةدءما| ىذىف نان عوكامملا

 ١ وف ةرمصت ادهل اوسر دوهدمعاد م نأو هقئاالا لا الت أوكل .دي1ع كرس نمو كده أ ىلا و ضصاها!نيورع 7 ع عمنا َة كيا سا

 ١ 38 زلا لاك ادكو رمسعم لاف تاس امم ! ىرشهزلا نع :رمهم عماجىفا ذك ت [مأ نيحاهتع نإ 4 ديك اسفل الغم

 ا ةاشلاكإت :لسسو هيلع هللا ىل_صيعأولستملا مناهل :ةنولوةيسانلاو تاسسا امنا لمعت نم ميدل ندعرل هلل
 هةر برو هللأ
 مالسىدنلاا ىب ادمعو ر دعس . | ىلا سب غوت لم جا هفارتخاو ةردوبمإ هلا ودعي هلا( عامر فو) تورو || تنوىلءرق.بىلا هلوسر 2

 آ
 ظ ش اش ا ةناكس اذااىلا هت'لوسرى افا سانا !مالسالاةناعدي اكو عد[ ىافدمر ام ىدهلا ع. ند ىلع

 . مك !مناف مال_تالابار ة:نآاتداتاواكت ءاومال_بالابامتررفأ تاس اوني رذاكما | ىلع لوقا !قدع وام ناك نمردنال

 .ورعلاق اسال ىل_د قو بعكن نوم باكلا ب كراك كد ىلءىفو وس دروظاوأك: حاسب "له ىل+ و كنعلا ار



 هءاعهللا صدق 'لوسراىلا تاةفاةلخ اء وأ مسأو نسر لح ا ناكود.ءىلاتدعاجتمدقامإف نانعىلات.مثا ست رف
 انأو كللاوّنلان”ىلءمّدةملاو ِه هرم نأ ادع لة ناس ءالا نمهنوذنامىلاءاعدلا وىاباكلا اذوب كم أ ىلا وكدماالسو

 اذ نأو ككيرشالمدحو . م١ هقلانداغلا كلوعدأ تاقد._ءااوعدتامولاك مهنا ءكلاكك اثق ىت- هما كالصوأ
  [| 1 1 | 1 1 10 1 2 200اذ ١001602#

 نب'لاف مهئماد_اكلذرضي لذ هللا اوه«دق وتازاك أف هلفا سمانا واكهياصال لاقو ةاشلا
 تاخخدءاربلا نب ريشأت> نارك ذر و همالك اًذه ةديدّشا ارغو ةراكذ هذؤ ريثك

 ندر ا عاطقن!نآو أ اذهاهلل اقف همق تام ىذلا اهضرص ىف لنو هيلع هللا ىلص يلع ْ

 هللا ىل_د 0 باةلاؤاهةملاقرعلار مال و ريض ل أ عم تس اىتلا ةلكأ الا

 ةسجئاه سخن أدعي موس هنالُثسراقلاوام سل جار ارلا ىلع افون منغ لو هيلع

 فائمد-. معني لطاا نب ع٠ سلا مل سو هماع هللا لضداطعأ نم هل نمو ءازحأ | ظ

 هللا دمع نبربا الاةيني دل للسكن مباع نالسو هملغدقلا ىل مسقن لو ةقلعهمناو ا

 نوف سها نع رسع] نكوىاءاسنل سو هيلعهقا لص خش وام_-مءىلا هللا ىذز

 تدل "تلا مطل نعو هب ب رادتالا ةءطعماو ممل سمأو مل-سو هملع هللا ىلص ع ةمقص

 نيس كم و ردل!ندرادقهللال اوسرا,ت اة وسن ف 3/_سو هلع هللا ىلدهلنال ]وسر[

 ناد م3 نأ و هنودن م د_.عام

 كناورعالاقهلو..روهد عاد

 حل

 )تاق :ودق ه.ف انا ناف كوأ

 مل_وهباع هللا لصد هع ينمؤد
 دقو هب دصو ملسأ ناكهنأتدد وو

 ف ادد ىئد هنأ لذه ىلع انآ تنك

 ناك نبأ ىئلأ5 مال_ءاللهننا

 ىئادلا د_:ءتاق كمال_ا

 لال أ دقىءاضغلاّةأهنريخأو
 هورق ة[تاقدكلءهم وق 2 7

 ْن اءهرلاو ةةقاسالاو لاه هوع- 3 1 انانل عفر ْفااافهءمانس ردنا أه هللا كرب ىلع لا ةف عطا ام ني|تسملا

 قدازاهءم. نذدتامآت صوأو ادبا ىةراقتالةتاوق ق:ءىاههضووتد الؤلاهذ هذ

 هءاعدللا ىلصهللالوس هر ىئذدرأت. نسااةدد ه دل هي راج تذ كوتااق امنأ ةساشهلا ةريشلا

 هل --رةسةدنءتاززنوهةاسازخانأو عبصلا ناك الفت انت هل -ر ةببقح ىلعل و

 ىأ راساف تندد اوهقامءااىل !تذيقتن تاافاهتذ> ةضء-لواتناكو ىممدأ مم ١ ذاو ا

 انماط من تاق تاق تنل اع لاق لو هيلعمللا ىلصهللال وس

 ىذ وع مت مدا نءةبيةللا باصاام ىلسعا مثاحلم همق ىح ”رطافءأم : نمءاناىدخ مث كس:

 كاذ لع نإ!تصوأو اهم ىرهط ىف تلغجالا ةطمحن هروهط أ ال تنكست تااف كا كرم
 هللا ىل_عذلا م يل ل تتامْني-اهلسغىف

 ىل“ مهالافو عيزوأر# نءاهنمحير ام هرطشنأد هرعأو مكسنماحب معان ند لو هيلع

 ىذودال هنأ نم اننئاهءلءامفااعاذ_هوىا مانجرخأ مكس ر خخ نأ الشاذ أنا

 ىذمقع ع رص 2 هنأ شام الخ انئثامكرق 5 هئانإ و امامالا ل اوةين أ رطاَدَوَع

 لوقت نأاتمال لو هامه قلم هنمزو< هناا: ْءأَ د ةواؤائامذةءلاذشموانال دقعلا
 فقال ف مالا فرهاظ اذه رامشلاو انتوددقلا هش ثم لعب هال هقلاءاثام مكتزرقأ
 ىذردح اور هللادع رمت لها ىلا لدر , ل وهماع هللا ىله تاك و 3 1 و رؤهليمعت ىلع

 هفااذه اًذ_هو تام ادح او اماعهقلا دبع م يلع ص "اول تارا هنءىلاهتهقا

 رامأا ىعذ اهص رخم ماع لكم من أد د هنعولا )هللا اىذ ضرةحا اورْنبهف ادمءناكمهضعن ل اود

 عوت ةومظعم- ساف م '”تاقدوعم

 لوت: امورعار انا لاقذ كلذ

 ل--رف "هله نم سنا هناف

 تيذك امو تلق بذكن مهل مذفأ

 ىرأاملاق تان دف ءلكستامو

 تاقىئاكأا ىاهمالساب ل2 ل قره

 تاق كاذ تاع ئث "ىأب لاق ىلو

 اهله احارخلحي ردم رذ ىمئاختلا ناك

 هيلدا ىل-صدودعكقدصو لس

 اههرد ىاأسولو هللاوأللاقلسو

 هلوقلةزه غلب هه. طعأ ماد او

 حرال دبع عدت ءوخ أل اقف

 لاةئاث د ادني ديواح اوس كلل

 هرادخاو نيدف بغرل>ر ل قره

 نذلاالولهللاو هب عنصأ ام هفةنا

 ريظنالاف عتصك ته:دا قكلع

 بله

 هللا ةعاطر سم أب تاق هع بهن وهيه, ىذااامىربشافديءلاق كتقد_دطدقلاوتاتورعاءلوقتام ثا 'لخ 1١

نررشوانزلا ن ءوناودءااول_ظاان 2 ىحماوم تلا 'هل_موتربلانرمأب و هةنصعم نع 2 ىن مد و")-تؤزع
 رخل اةداعع نءورةللا 

 نذأخأن ,كسأو هي قل أ ودا م وثق ساسك رل عنا ناكرلو هيلا وءديئذلا اهنا املاق تدلصاا ونثولاو



 هيلعربقا ل مهقالوسو هكسلم م نأ ن اتلقاعوبرتمواسأر ناك ن نا بعيب اعيان وافرام ىااينريصنو هءدينأ نمدكل ل بأ ىأ
 7 مو لاف ءار قفا !ةاساز لا بحقاإلا ادعي الاف مهن ارقذ :يلعاهذري ممامنعو

 لام ليالا ىلا ب ٍتمهتن | ن قحلاو.الاف تاقدصا نما بسوميلهقلاىل م

 مثأك 2 0 ههود 5ىلء ملَسو

 م هللا لودر ضرفامجهتريخأف ةقد هلا

 ماوس نم -خوب وو رسعأب
 درتورصشأا ىعرت يلااتنا وم
 ىرأام ا مأ 5 هأسم 8
 مهد دعةرثكو مه راددعب فكر وك

 هنا تكةلاق اذهأ نوع.طت
 ريض هسمخ أ ىلا لد وه واما

 لحد الاموي اعد هنارث كرب لك

 هسبلع تاس هدم ا ا ىلع هعم

 هوعد لاه مك

 ةوعدب نأ اونأت ساج 00
 يف معلا لول. ةداع ىلع س

 ساالالا .ولو صل 7

 ماكتلاقنهملاتر ظنةكلملا دمع
 جر اهلا تمفدن كسا

 ىت> هأرقف هبت ضف اموت
 مي ىلا هعفدمم رخ ىلا بتنا

 7 ًاريئاالا هنءارقل مم هآرقف
 الأ ,ةمجل امو 0 سةر

 تس رثنزع ىنريع

 نيالا ف يغاراما هوت تلقف
 ن.و لام بلان روهقماماو ١

 قاويعر ية سسانلا تاو هعم

 ونرعوهريغ ىلعءوزاجاو مالسإلا
 اوناك مماهّللا ىده عم مهلوةعب
 لع 3 م-ارءاغل الضف

 رنا ىهو ةسر اط١.دحىف

 لاو وجتلاداوماو تملا

 ديبوو لولا ك تطوي هعبتتو موبلا
 .كيلع لسدتالو مالسالا عم ككل اء ىنبسف ك موق ىلع كلمه دو لسا ل بسأف كتعاجب ىا كءارضخ

 ٍ اودارأو هسرخق ذل سو ب اعقاب هنا لوسدربلا اوكشفر طش ثلا مبنهضنغ مييلع

 ظ ل_بوهياعولا ىلههللال وسو ناف د وجدا انأدب رااناو واح مها كشاالو لبسو

 ١ فءمْنم هنءىلاءتهللا ه0 ءوسلهأمهذ .تةفو و ْردمْومأ ا *.-أ!تاببحا

 هلوقو هنيلاعت هلا ييذرر عءاذي رسنراصنالاو اه. نورجا وا ١لاك كيأد لئء ىل
 رس ماشبلا نم حالعأب ربمخ مدق عفا رفاتلا رهط منال ىااولعنام رهطت اواعقو

 | "ىلا سس انلا ند ادنءنممك.ةئج دا هللاو تيحسلا قوبطت هللا دعاء هوش رب نأ
 لدوإلالنأ ىلع دابا بورك اي ايا ضف ىام كالوري زان اوةدرق! نمتىلا ضغبأ مالو

 | ناكور خص نت رايس وده ىلع ص »ري ناكوب هرإل اوتاروهسلات ماو اذ_ماولاةذ

 لدي اانكه هضرالا ىلءمهءرازولذتاا ىلءمهاهاسىا(لوقا) ة ا دإا دال اصراخ

 ش كلادزوكحر واولاعمس ةعرا؛ ازاازاوسو ةاها- ماذاوىلء ىارك خام ىلعانتعا كلذ

 |ريريخ ضر تناكن الا ميالوهورافاسملل ايت نكست مم ياةعرازملا نءىسغنال اصمت
 : نال ارديدجاو جفدإل سو هبال هللا ىل من اولا !نو ديامةس رعب هلا .ه لقا! نيب اهء.ج

 ىلءقرطلان مئثىف فقال اول ءاعلانمال لالالا مودل ان ع نأ ب < ةجرازملا ىف

 | هيتجرصو مهمرذبلا نأ ىلع لدي تاءاورا ارهاظلب ؛ مدي موا عقد مو .لعمللا ىلم هنأ

 نودياوةس همسعي ث يي لذفأ ا نبو تناك !ةاكربم> ىضا رأ ن نوكسأ ثنادعد و ل-هذبا اور

 | ضعي ضرالا ىلء ايل .ماهملا ىو ةريابلا ىهاسءاريبخف عقاول' توكيذ بني -و لفل

 | اعمتولو ةمد إلا تهاذلاا ف بنع لدق لا انددع ”هلطان ىهو ل ماملا ن هردمااواهتهحرذام

 ا سو هيلع هللا لص هدب مدر دءقأ هزعىلاعتهتا ىذر قيدصلا نا مث لعاهللا ونئافاسدلل

 ةفالخف امرء يلاعتمتت اير هللا درع مدلو يو نأ ىلا ءذعيلاعت هنا ىذدرع مهرق ع ع

 ْ هنعىلاعتهللا ىذيرع ماي ةفدالجروماديتءدْمذ ل -ه هللا نم«.لعىدعن ري.جيىلا هنأ

 |ىا مهأ' وها ىلءرببخ لأ اجناكابسو لعق اىلسدقا لويد الاف اب ادع 530

 لام هلامىلا جرخر عنب هلفا د غنأو هللا كرق أم ىلع مرت: مها لاهو موا

 ظ تيأر»قو مهرب غو دع كلا هاش باو هالو ومإ ديت عدت ل بالا نمهاءىذعف
 سانا فانتا هنعيلاهتهقا ضرر عنان كلذ ل ةيابصلا هتفاو وياي هءالدا

 ْ اولعؤو !اول_ءفام رعب هللاد_يعدلواعف دوهين اس اناا امي! لاف مهب اعئقأو هللاد ودل

 ةيلعمتا سدت ودمر دهعف مسن هلف اد عىل مادو دع عنما ولوذام عقار نب رهطع

اد_عنب محط اقف مثال جا يفدقلا نذأ دقو هلل مرفأام مر 5!للاف
 ا هللاودقلا-ةذا هلل 

 .اوأمعتل + ١
 هيوكشتدشو هنؤع هللا ىضرور ع نيؤنةوق ىلءلولداده قولا: ملال نمهدجارنب رادلا ةداعس عماد فو لاجرلاو ىل ها

 .نسؤللبا نم نكي ل هيدي نيب بق فئاوونا عمهناوعأ ةزيض# كملف كذاهلا ب رو هرطأو باطما اذهب هبطاخ ث ثيص



ب ا رف 7 لو ة كلع هللا لم هتكوب مست وسوق تكتب
 د ؟ نو ةق 93 ّىع الام تس نيالا ار ةملك

 هلآ .اذغلا ناكاذا قع هكلع نشيل ناخخأ لسن نأ أو راك اور عال اعف همحأىلات هدر رفورعلاهبا دغتيلا عسراو

 م .لاقتهيلا ىاصوأتهبلالصأ اللا هيأ هدخ أ ى تف ةرضصتافا كنذأت هنآ ى أف

 دومينو ىراضن مث اذزوهينملخر مه لاقف مانا ةالثرج» .2 ماه ًافهسضرأب هلا وقام

 ىلا مكقوسد د-اول حر وجر ةرششع منناو فيلا نانورهق برع موق نكد سا ذهو

 سلا ولاةؤ.واتقاها هرقن 2 مج رخاذاق دتدد قر ىفن رول دوكسحتو سسٌوبااؤرهملا

 رهط ىلء اوليق يم نم ما او-رشااف هن هن الوووأ نع“ فكس موادوبملا تسدق حالسا: هم

 ل ودول !لدق» وكر ذأ: هلدح ار لعةنار ةاناكو هقمس لاو دعي د رهام حب رخل مه. 7 اكس | 3

 ىلا مهودؤزوم-هوو ”اقدو م ىلعري شاول د تح اعارساوةريصنا من هتطداوكتناوهملا |

 مهن اودع عمدل |وقو دوي هن ةيتدد دامو هر وطم لربما هذع ىلا هتهننا ىيذ زر ره ءاهوماشأ» ا

 ةصم2 هون أ مهلا قشلا ندم لهالريم ىالسق هذسو هنافىا لءوسزب هللادبءىلء ]|

 ًاانريك ارهو ةدنو- ىو نع رلا عشاان تنقال عن م ةيانلاسءق اوال هلاولاَعذ اا

 اكن نعبر دز ءىخأ دارة لو هيلع هنا ص هقنا ويسر ىلا ٍ |لوسردل لآ ةذانرغص١ واو ماك

 ملكات تاكد ك سةريكر يك لاف ماكنت نأ تدرأف تكاضريكربكسخ ل دو ه.لعهللا ىلصدتلا ٠

 اودينأاما لو هلع هللا لص لات ةف .انقتظوا تو هتدؤ يلا تأركذو»: ةبصيوح ىخا|]|
 ءامانقامهءلااويتكو كل ذف مهبل ال ءوفتلع هللا لص ةكو ترا ونذأي نأ اما مكيحاص |

 اناققمكمعاصم دناوةدهاسا و ادع نيس ن ونا :وضالوىل لد وه.طعللا لصلاة '

 نياس؟ اول هللا لوسراباملق دوهيمكل فاق لاه ىدنبسشت لو نمط هللا ل وسرد.

 ست و ةعدسنب رس وس ةقانةنانه322ن هلل و ةماعلا ىلطهننال اوسرءاذاوف ظ 1

 نبانءعو صضاخ تان نب رمءو سو نودلطاا نيرو سو ةنسة ني رمشعو ْ ظ
 مالسالاق مو هملع هنا ىلصاقتز أع ةنلدلاطا ىف ةماسقملات اك هللا عنو بدلسملا | ْ

 ىا كلذ ىلع ةرادضلا م عم االق“ دو عي تانب نم تحب ف الوثق ددسج وئذلا ىراصنالا ىف

 نه ٌوااريم الأ هذ قع! يد أةءاح نعل هتهقلا در رهان دب سمدارأ ام ىلع
 هلزاقف الالة ظرشو ادااومأ ىلءانلذاغو ملة سو هئبلع هللا ىلصد هتان دقو انج رخمأ |
 فيك كلل_بو ه ءاعهتلا ىلصهللال وسر ل وق تهسن ىفآتنئظا هذعىلا من هللا ىذر رع

 5 نماةلن رهن تناك هده ةةيلل دنع ”هلمل كل صواق كب هو داعي ريم يم تح رخأ ادا

 لآك لد و هءلع هلا ىلص هنأ هنعمل اعتهتنا ئذر هقابم , م هلل اود _ءايتوذكل اقف ساق 0

 نمنيكرشملا طقافو ئراصتاا ودوها!نَح - رجال هل اوةوب زعل ريو ف ناسي دئمبالا

 نءدوهلا' او-رخأ ل_سو هلع هللا صبت نا هيملكنامرخ [هباورفو ب ٍدرعلا ةرزح

 ةلمد1او ةكمو»و ىا زاخاع نم ىراصتلاو دويل تدج رغأ تثعبا نقاذفو ماخإ |
 < دييج ا +ادبم ديجي ج بيج د

 اذاق هيلا ىنتوعداهفتركفنا

 تكيلمنا برعلا هسا

 هل. غامالودو ىديىام الر ْ

 هل تغلب ناورادأا دع. |ىاانوه

 لامك سدلالاتق تدج و اميه
 حراخان أو تاقورعلاق ى الزم

 هبالش ىنرخمنةيأ نلف اذغ
 رهظ اهفنذام هللاسثذ هوخأ |[

 هناجأ هنمل ا .رأنملكو هلع

 مالسذال ناسف ”ىلا ل هرأذ عبمأت
 ىننلااف د صواءءهوخأو وه
 ىد دالخو لاسو هماعهلل ا ىل_ص

 اق ئكعانيوةقدصلانيذ |“

 ىفااح نم ىلع انوءاناكو م- - نا ا

 تءضووريثك قااموعملسأو

 مهضعب لاق ب0 نم ىلءةيزذلا
 قوىتح ناهء؛لزبل ارعنامت

 نبالاقل-وهلع ها ىلصىنلا
 أ تلا امل لداو دع

 ني لو هملع هللا لد ىلا

 وأذا ممموذت راماوأ هع

 هللاو ةقددمأا عمت د داما
 لءاىلا»ت وهناك

 ليسو ملعمللا لصدباك رك ذ) 8

 * (ىنحلا ىلعرب ةدوهىلا

 قرش ايدالب ىو ةمابدلا بحاص

 ةرشع تو ىلءل دخلا ةريثك |
 هللا ىل ص نتك راكم نم ”هلدح ع

 ىلا ةيرطلا ىلاوجاهوا عدلان . م ناكو هنع هللا ىذر ىرماءااوزر عنب طبلتعم تاكا نبأ ىذا ىلع مذ د !

 ةذ دوه ىلاهقنا ل وبرد نم مح رن جرلاهلنأأ مدباكلا قؤودذ ذر! لونا لاتةفةسانهلا بد مي ةساواه ريغ وا رديدهو ةئيردملا

 مدفالن كيدي ت تامل ل. [عجاوت نر لرئاللاو نلف ئنمتمللا ارهظتس ودنا لعاز ئدهلا علا نم ىلع مال ىلع نا



ودخلت و هءاعهلتا ىل_صهللأ ل اوسر باكي طملسهملع
اه فطا هيف ادرد رفباكَلا هئاعأرق وهامسو ةلْزت اا 

 هلا لا 1 5 ل ل

+ نانءالابعتم نمي -بلااسغناورانلا ف حاوراو ديلا لاىا ”هلئاح مظعا كدر وكنا ةذودأ 34 1
 اودع 1 وقنا ى ىرةثلادؤز 

 ةداسعنع لا ماو هللاةدامعب كليم آه نعى متمرس نع كام أو هءدومأم هع ما الو ادب

 ةنملا هللا 'ةدامعفنافن اطمش

 ََن 3 :راما ن اطمشلا 0 و

  امتنماو ت روس رم تا تادق

 كدب و انديف تن .أثاو ت ثتدةرح

 لاق علابملا 0 لودو"اطغلا فثك

 ٌكدو ولن مىادوس طءا-انةدوه

 متخا ىأر ىف ناك دقو هبت قرش

 نمهع-ضوك هندةنؤرومالاهب

 عج ربة دسك ىل عجاف اوه ىاق
 ءاسشنا هب كم أف ىلأر ميذىلا
 نوكرأث'ىدقاولارك وهلا

 ىدادتلاءامظعنءىررلا قشمد

 ةدوه هل لامذدذ دوهدذء نا د

 ىلاىفوعدب ىنلانمباك ىنءاح

 نوكرالا لاذ هيل: مالسالا
 اناو قيد تننضلاف هيمدالل

 كلما نل هدطعس نئاو ىف :وقةدالم

 كنكلمأهثعمت !نئاهقنا و ىلبل 5

 ىنالل هناوهعاشأ ىف كلمت ١ ناو

 نيىسع هب رشي ئذأا ىرغلا
 ٍِب ودكم ةناو مالسا !هيلع مسه

 هللا ل وسرد ل..ذالا ىفان دنع

 نبدااخدب ىلءملسأ اذهنوكراو
 قيذملا اركب ىأ فالس قدملولا

 هد دود نا مث امههنع هللا ىذر

 مل_تو هملع هللا ىل كى تدك

 نسح أ امهيف لاك و هباك با -

 رعءاشاناو 1 و هتلا اوعدن هام

لا يالا »بل لءجان اكمام برع ايتو ىوق
 واةوينلا ىف اكرذلا دوال كو

ءرناكاطءلسزاجاو ملسو هءاعهللا لصددع ةفالذلا
 نماياوث ادا س 11 

[ 
 ازاجلار علا زمدار او لن دخااربخو هك !تئاطلاك اها بو اهقرطو ةماصلاو ١

 بهذ مهالجأال (رعنالةماخز اطاوه واءط»دب رع رز+دارملافىا هيلع ليشمل

 || لمتد اا هتسدا انك ردا !ةرب رج ن ماع واسرأىلا موهذعبواعت ىلامبضعب

 مل وهند 10 ءهنءىلامتهشا ئذر رع صءففةماهت و دوق نيو  هنال زاك هل

 |لدفدو ع ىلجأ او هريسغو رث نم مهل ناك امد م هاطعاو ىارب. دو مي لجأت هرد_ص

 | حجورهتاولوخدلا ىو ريغ مايأ هي الث نم هرثك ١كل ديم هتماق ارو< الثنار 2 ىراصتو

 ٠ْ | نيزجاهلاف بكر زان ءالمايشلا ضران ءاوهتالاعتو ىرقلا ىداودو يجرد لو

 ىلا ناؤهسا١ بادصا ىلع ريمخ امهسقف ترأن'نب ديرب ورضي راءسهعمحي رخو راصتالاو

 ل وهيلعمتا قصدت ىو رول بو هءلغهللا ىلصهتنالوسر هع ىلع تحدق اهلعتناك
 نيدن انزرب لاق كمءااملب وهيلعمللا ىلدهللا ل وسرهللاًةذد دوسأ اراج باصأ ربح ححفاسا

 || كءفوأتنكدتو ىنالا مهيكرب ,المواكراجنيتسسىتبج ل سن نمدلا ها ا 2

 أ تكفود »ويل جرل تاكد قاريغءاسنالا نم قلو ىرعغ ىذج لسن نه قل ىنوكرخا

 رز | دوغميت نافل و هءلع هللا لموتلاةلاقفد :روظنرمضيو ىطن عمد ..2 ناكو ادع هب رثعت

 | اذاك هسأر هعر ةءفب ايلا ىأ. فل جرلا باي ىلا همم لسو هيلع هلق' ىلص هنا لوس ناكو

 هنل'لورتامالف ملوهيلعمقلاىلسمقن|لوسربح نأمل اموأ دادلا باص حرت

 || نيالا تاق هيلع قسمتلا لوس ىل اعز رثيفعسنت قلأل--و هياعهلل ا ىلص

 | ملهافدهبضاوهتلانءاىروالا نالاقو :ىشب سا هدانساو هلل أ الريخ ادد نامدب

 | لطانئئاذ_هرتنك نيدامءااانخشلاه دقو, هيعازبتسالاو مالسالا ف حدة االاد عقب
 وهو لصادل سدا لاةفهقلا هجر كز ءزملا امذش ثاأسو يلب نك قارط نم هللدأال

 ناكوه-ذطورق لمهسأا وءامدشا هلك ماو ىكذاقلا موْمدع اهسمهمتك هغد دوأ دقو 02-1

 - نياسمللوهلواملا ارغغو ىلاعت هللا هر رج نءا ظفالسا ٌكلْد ىلع هّةذاوو ءركذ رتل والا

 ١ *( ىرقلااىذ اوةوزغ)«

 ظ | هللا ىلدمءاعدقدوميهلدا اوى :رفاا ىذا وف اري نمد ءو هل عمللا ىلص هو ةريص:مددع م

 || هللاىخر رعب لا هل َءعَف مون لد ءربىااولناهو كلذ نما وه:ةماقمالسالاىلا ل--ووهدلع

 | ىاقتدقا ىدرةئاجدوأ اهل ةفرخ دز هه وهللا مرك "ىلءدل:ةنرخ .ازربف هنعىلاعت

 هللا كطشا و وسر [مهفةالدر رمش عدسأ مونم لتقول سلاىلاّن رولا مولت اًقفهنع

 يقل اعاةموانأ مهن منوا ملا باصأ 1و اهلها لاومأ هللا هْعكو ةودءمل_سو هسدل ع

 ”لودر

 هريشار ولد و هملع هللا ىل_ ىلا ىلع هناك مدقق رع هييسأ ن

 ' يادي. ديفام دابوداب تاعفاما نمت عطق ىا ضم نالا نمةبايسىاأسول لاف لو هملع هللا ىلص يتلا ىلع باكل أر ,ةأناف هرم



 ثامدقة ذوهنأب مال لاو ةالصلا هماعلد رب أخف لا نم ل سوهملعهللا لك تصئبالا فرضنا اا ءاعدو ره وهو كل» ا
 هللاهنءل ءامسمأ مروظنت كلذك اكن ىدهي لمن ةةءباذكا مرهظسةماملان'امأ لس و هءلعهلنا ىلص لاف هرفك .ىلع

 نيدلان نم طال نا 0 8و لاك كب اأو تن لاك: ةب نمهقنا لو راي لاق لاقأ يناظر لدقو

 مهلصاعو مهنم نإ ن نمىاا هله ىديا ف ل.ذكلاو ضرالا كريو دو هدلعهقلا لصقل لوس
 كرتودؤ مي ىلء لو هماعهلنأ ىلص لنا لو سر ّنءوظذا فوربس لها 1ع لءاعامو ىلع

 ةرحالا نود: بزاف وأ ءءد قدادل اونيتاسنلاو ىرقلا ىداو ىقارا / مهيدباف

 ايف عقو ىتاا تاوزهال مضت لوالا ىلءف لب دملاىلا اه-ارفرصنامث ىلامأ 00 ا

 ىذاوودذو ريمخ لأب ؛لسو هماعهنتا ىلض هنن لوسر لعفاماعت له غلبانو لاَدَما

 لاق مهيدياىف موضزااو مهدالداو ءاقأ في زطا ىلع لسوهءلعهّللا ف صةوطساض ى ئرقلا

 ادن لسو هلا مهنا طاق لوشن ل لذ انك عدلا رتب المو همللءهللا ىلصة دمع ل ةقو ا

 هللالوسر لاف ةئالا هلأت رده سال !لاة دل دف مهش هءاج ل بو هيلع هللا اصول بر طعوه»

 لوقمتانغلان مريم ن نماهذخلا ىلا ”يلوشلا ناهد ىسفن ىذا اوالك لو هماعهللا ىلص ' ا

 ملسو ةملع هللا بدةللالو دراسة دا ٠ ندر رئاناو ىوتنا ارانب !طءلهدشت مكارم 1

 اليقناكانل لنا باص دأإ

 | لاداغما فو .اعةظفحاهللال اوسرابانأه: ءىلاهدهّنا ىضر لالا ,لاقف مانتانلءارستقلا
 انملع 0 ؟هةمعلاظف اح الرال انتر قر لزن حصا

 هنا ئذر لالي ماو هءادصأو لو هيلع هللا ىل_صهتناكوشر مانةلدللا انل' الك الالباب ْ

 مرارا ١ هرب رجفلا ل.ةّدساو ريعيىلا دم خس مهللاءاشام ىل_ضد هع يلانعت ٍْ

 تح مهءلاعت هللا ىذزةباصصلا ن هدأ الو لو هيلعهقتا ىل صدت ا لوسر ظقدتسي
 دن مان:لاغقمذنو هيلع قتسدقل لور انتل هلوأناكو عوضشلا نوب َ

 هللا ىلص مسن ءوىا تةدصلاف كسهندخ اىذاا ىف د حاهلنال وشراب لاف لالتان

 اهل لاو قيذصلاركب أ ىلا تدل لهو هلع للا لص ةنأةباو رؤو 'ملسو هيلعإ]
 هللالوسراغد مانى حى صل ئد يام هند يلزي )ف ىف: عاقوهوال التى أ ناطمشلا
 هلا ىله هب ريخ امل: 0ك ا ريشا فالال سو هيلع هتناىلد أ |

 هلنا ىل - طراس دقلا لودر ادهش هنعقاءثهقلا ىذر ركبوا ةقيدصاالسو هيلع ْ
 ةالدلا ماق أذال الرسم أو سانا اضّووأذوتفخان |مئريك ريغ هربعب دوق «سانااب لو هلع ا

 لودر م-هرمأفاوع :ْرفدقو موقلا ظق.ت اف ءاور فو: مهلحاوراوداتقافةياود فو |

 | ناطءٌشهيدا واَدؤلامو ىداولا كلذ نما هاوس رضي اوبك رينأ لو هيلع قلاىلسدقل

 لو ماعدت شمت وسر غرفادا" ثيدؤلاىذاولا ك5 نءاوجرخ تدع اوبكرذ
 ىو دا ةالدصلا مكاو ”لوة:ىلاعت هللاناف د وس مسوس

 ن مدح دقزاذثاذ ريغ نيدحفانلاهقرماشوأو -اؤرا نض: قهللا ا ةياود فوأ

 دذاولا نب دلاشوهواهلتقىفا ا
 رش ناك هنع هلئا ذر هنافىا
 هللا هزل ةاسسم ل دات ىذل شدا
 ع ١ىلا.عتو هناعستا و

 ملسو هيلع نمداك رذ)»
 5 (ىئاغلازمش أن ب ثرطاللا

 رم ةةهعّن مقص ديأزع مأ ناكو

 وهو ا. مط وذي هستماعا تاكو

 ردشااوثاملا ريثكماشلاب عضوم
 هيلا شو هيلع ى لصث عنو
 لسا“ نمىدسالا هوب عاب 2

 0 ٌنمناكو هذعهللا ىكذر هع

 دمنا ونبأ والا ني-ةباسن ١١

 ماكس تاكا هلع ةماع ان

 لود دج نم ينزل نزلا هللا

 مالسزع# * ىنأنب - 0
 هلانو ءاوئدهلا عسا نك ىلع
 نمو نأىلالوعدا قاف قدصو

 كال هل كب رشال هدو هللان
 عادلا تاك امخ و يكلم

 ةئيعبالو غش مددح وفتءمناف
 نم ءاحد-ق و رمق ف اء لا

 فدك ثيح املأ ىلا صح

 هلأ رك سراخ دو: ةعهللا

 ّْ هيان ىلع تاق عام لاف ىلا عت
 ىفآهب 11 تاقفةثالثوا نيمول

 هنلعمقلا لها لوسين لوز
 هيلا لصدتال هيحاح لاَقف 0 و

 | كب ااه.اغد ىح قرنف هلدح تنكف هرااوعديامو لو هيلعةق ا ىلم تعا هب هيعاح لعح ارانكو اذك موههيإزنع يح :

 ّء 2 انأف ظ :رقلانضرأب حب رخما راف مانتلا جر هنأت نكو هنمهبىنتا| اذنه ةقدصو جاو ل كغالا ف تأز ةىلالوتن و
 نست و نمركي ناكو عاصملاق ىرزص هغتنا اصور نجا ل! !ذنع ناكو ىلا ةةي ناره ى أن ب ثرغلسا ن مفاخأ ناو هقةفعأو



 هعمل ؟ككذأذ هس زلط جالا عوف ولاثربللاج نكن لاق ”رصن3 فاك وه لوةدوثرالان من لان نري اطول قفامدط :

 اسلا لري نعانلاب ىلء هنن ولاءناك ولوهسلا ريعان: ىلا ندم عزتنت ١ نمل اهو همر مث أ رقة باكلا هسلا شءفدق

 . هظانرصمت ذات ريف نيم سم اقاحلا تاكو ئزتاس عل: تاك مك ريشا لافت لمان .ئانررعأو لمللا تح

 دوو «:ءهللا اىضر ةمحدا هّدذع و

 ا ًارقاساف' مس وهملع هللا ىلد هقعب

 هيلا بتك زا باك رصمق
 1 شللو ال وهءااربستال ال نأ

 اهنا ودنا وح ماا عجرولافاي املدأب

 ا نادر قم لاهو قاعد يقم

 | رمافاذغتاق لم اصىلا جرت
 ىلظؤ و ابهذ لاة:؛ه.ةثاعىل

 لافؤد وابيك مش ةلاك سه «ءساح

 مالداا ىئءهللا لور ىلع ًارقا
 | تمالقفه ايد عدم ىلأ هريخأو
 يخجل سو هيلعهقل ىلص ريح

 نم هنأ اورد !مدابلاةذثردأا

 ١ لاه (عةنريشاو مالنا ىره

 قدفل_ب واهملعهلثا ىلص لاو

 ١ تارعلسلا لها ضءمالكى و
 نافاءالاف نكءاو لسا ثراسا
 رصمق ىانقفىف ال_ساردهطظا

 عامه اهريغو ماشه نما ركذو

 بلي ىلاهج وناس بهونبا
 ثراساىلالهرالاقيو ميلا

 هللا اعاصثناو "هل .بىلاو

 دابصنألا ندي كموقثا "لوحات
 هرادزمىالا ىلا اذ_ه اولقث

 ورضا وهوعشموهو و ١ ئ مهرادىلا

 هءلعتنأىذملا نيدلا اذ_هتاو

 تكلم كدكلو كئانآن يدب سل

 ترواج ولو مور !ترواح وماشلا

 هااكد لءج ناكو أو مالسال 1

 .ادوك

4 

 ا أ هقل ام هعج مناك كلذن المقوى اتقوىفاهادءلفاوباا عزذمت امهتسنوأ ةالصلا

 ا ىف: كوس ن نم هه ص ف ىلمقو ني نس نوم هتهدس سض ىف #هتو ةسيادلخل | نم لو هز ا ١

 أ وج رف تاككلذنا ىلع ةلادى اهفالبخب ىلع حاصعأ اراب .الا نال مصيال اذهوب عاممالا

 ]| دالذنأب لوقلللديو دّدنتلا نم غنامالي لان دقو :ىرقلا كدناو نم سو هيلع هللا يلم

 | هفعىلا هته ىذو دويع نبا نس ءءابامةسسيد_للان 7 هيد ع فن ناك

 انفسنا الشب اور + .ةدسدو ل تس أع نمنإ-- ب هسا وقعد هائليقا

 ةيصستعيصسإ نير نملسو هيلع هللا ىلمىتلا لاق ةسيدااًةوزغ نم || ]|[

 | ىكافانا لويقاان أو ارا رم كلذ داعإ انآ تابقفهلإ الا انرمع نم داعأ مش مانتكنا لاق ||
 || لوققكردا مبملاهج وبناك اذا ىت- مهجدبز ذللك تنأف لمسو هملعهللا ىلصهشا ل اوتءرأا

 ا[ قاسو انروتوظفإ سول ازجالا انظم أف تن مانئاكن ال و هءلعهلنا بص هنا لوب

 ٍ | ءاضقلا ةرعو ةسب دم نيب ناكودتهتلاىفءابلعلا ف الة ار دج نإ ظلال نعل ومس

 ' |لقو مونى اعتدتنا ىذدئجط | ةحللط ني نات ةعو ىصاهلاّنب و عيالي ارجل

 انا لاه أ هنمىلامتهقا ضر دل ملول نيدلاننعءاجامدل د مشت ىءاضقلا ةرعد بعد تاك
 ا ادقتاقو ىددرمل ارض و مال الا 5 ىففِذقري ا ن 5 يدارااملبج و زعهللادارا

 فزيضناالا هدوبألا نطوم تيلف لبو هباعةقلا لصد لاهلك نا وااهذه تدوم

 ىلصءاحاناق رهطد ماسسو م ءو ةءاعهلف |: لزصا دوعنأ اوئثرعغىف حض هز. م ىل 1غ :قىرأاناو !

 هعم لد ديول, نيد ولان اناكفاداوخد دهب / اوتيرغت ةمضقل اةرهعا لس و ه- اعدل

 1 امأ ميج نلاي رلاهلنإ مسبديفااذاناباك ىلابتكن فد لو قيباظف لدور و هيلعقأب ىلص

 أ : أ دقدسال وي مالسالل لثسو ذاع 'هلقو مالشالا نءكلن | ًايباهذ :نمر غر ل ىف لمد

 الأ لهكتل ماما مف ههنا نأ, تاق دلاخ نبيا لا ٍةقلسو هماع هللا ىل هلت لؤسر كنعىاأ
 ْ هريغ ىلع هانت ةلوولاريخب ناك نيك رشملا عنيا للا عم ه

 لأ ىنداز زو حورغلا تط تن هاكى فب اجاناف ةطاضنالاو يأ افقد :افامىتًايدل ارداف

 || ىف ياكم اذملا ف تيأرو ليسو ممل هلع هقا ىل صدقا ل ادب ةلاقم ئةريسو مالسالا ىف ةيغ 0

 ١ || مقالب .دااىلاحورخللانءةج الف ةعشاوءاريضش د الو ىلا تح بر ةي لوب ةيقيسضدالب ١

 ظ ىلزعلا و.برعلا ىلع :روظل دن ءو هما ءهنلا ىلصا دم نإ ىرئاما ره هوايات !ةةثاوهم

 الأ لبر اذه تاقادبأ هتعتتااامكريغ ملول لاق انل ربت هفرش ناف هانع انهم ءانمدق

 نسيج اوهنسل تاقامل ه1 تلفن لهج فأن ةمركعتيقلذ رد ك0 هونأل 2:

 هيكل 5 571 نالتناكوزيندلا اها تناك اواعقد :لناوم ورلإك اهوماشلا ٍكءعاطا تلسأ ناؤئرم هريشأ ١غ نبدي تئد ى 57

 هقول لاق ناداني تاي ع وصوقانأاب؛ انناذالاو عيسم اجامل تاد ا تنك دقو: رخال

 .كاعددقوم.ىوق: عام 8| ينجب هقو نطدال وب اوهسأ (قلخنمىلءمهعاقجا ىنل || ده ىلعار وععجا نمالانا ثدد 1



 ةزوةيش اسأل مهبظعي رك ذو.« رات فالس بالوفد أ تسل قكلاو ةتيلع جي افتتؤمموهيامصأ لل ة5كارضنف
 ١ هللاىذر رع ةقالخ نمز نهمالسا ىلعا دان 'ناكوذيده هلل رأوه ءال اندلع وراديو و بلع هللا اى - ددللال اونبرتباك ٠ نأ وج

 نيدخ ف جرف هنذاو كل هيهسنعللا ١ ىلا ١ ىذررع رست هيسلغ مودة ىفهنذأت سب هنعاتلا ىذدزعيلاوستكف هنع
 اذا تهدي لها نم نائامو
 هباصايلا دعةشدملاب زاك
 وللا ىلع مهام

 " رئالتافدلت

 جاسدل ١ اهمسفلا ١ اوبهذلاو ةصقاا

 هسأر لع هحاان عض وور 7 و

 ثتدح-رح - الا ”ةتاعالورك قل

 لف هم“ زوهيزىلاو هيلار مات

 هنعهلا ىذر رعىلع لد

 ىاةططنب نايقعت رام . 7 دآ اللا .كلبتاقامزك دمك اهَتاَق ناوة_صتداف الا

 ةحططهس ١ لق ىا هئانآ و مم م هلرك ذان أت درأ::ىويدضولا ذه تاق ىلا

 دحأموبا وادق واكب الكو ثرااو سالو عفا سم عبزالا هنأ "وخل هنو ى!ناقعدعوأ أ
 همق بصوأ ارح ىف لعن ةلزغج نام اهل تاّدن ىلءام و تاق مت هلك 6 نا تهركن ”مدقت م[

 ظ قةمستا !ىندع اونةباحالإ اعرمساق ةمزكع وْ اوةدا4ئلقام هل تاق حج رخلاءامن ميول ود

 انهت! ىحانو د غقانرقتااىتردفلا عاطي لة هنرظتلا هءلاهتةيستاوادك ل يي ماقاأ]|
 مرسم ألي ىائلقذم ودلاب ايح رص لابقذ امي ىداعل نيوز عدمت لع مسا ةدهلا ىلا ||

 د برت نيأناولسانأ ا. دلاتو رع لاه ظذا ىف و ىنءدق أ ىِذلاذال دو لاف مالبالا ف كوخدلا ااناف

 بهذاق مالح رااادهناو ضالاروط دقب را انين ىا مسيء اق ءادقل هللاو لاف

 فريش دما انلخد ىداعرجلا :سعطص|ف لسالالا تح تئحامانأ انفو دوس ىفيرمأت|

 مكدصر لاقو ىاابني رمق سو هما ءدلبا ىلص هيفا سو ل امان تنال اءوظ انغأف

 عرسا لاقن أ يقلفلوسر ىلاتددع م ياس لباصن هتسيلف اه ديك الفإب ةكم
 تءلطاف ملا امءرسأن مكر ظني وهو مكمودقب رس دقو .هيلعوللا يدم لوسر ناذ

 ىلعد درذ ةومدلان هملع تاق هماع تغقو ىجىلا مسا 53 ا .و هما هللا ىل_هلارانقةملع: 'ء

 لاق لسو هياعهّلنا ىله هلال وسر كن اوهقاالا النا ده ا تاق قلاده ومالا

 لورا تاقريخ ىلا الا كا بحال ثا تبوج رالَمع كلىراتنك دق كابهىدلا ةقوحلا

 لسو هملاعهلنا ىلص لاقت 1 ءاعاهد وما تنك ىتا'نطاوملا كالت لرةةدن ايل هللا عداولل

 ىداعلا ورع نعي اودىفو :اياساقو رعونامعمدق:و كاملة ناك امي مالشالا]
 ىحانةلطنافرمصعلاب ىدونمم اناث اص نما: سلف ةزطاانغاف ةيشرد_هااممدقزافا

 انمالءاباورسدقهلو-ن نواسملاو المتءهدواناو مل وهسه ىل_مهساعاتعلطأ ا

 نأالا اوهام هللاوف تمد: 6 ” عبابف ةرلط ني ناقعمد سقت 3 عبابقديلولا نب دلاح مدقتنف| ْ

 4 اع هللا ىلرص هنيءام> ىف 7 ا عفرأ نأ أتءطتساافلسو هملعهللا يىلصهي دي نيب تيياج |

 مالنسالا ناله رخأت امو ارضع و ىندنم م دة:امىف ارغب تأ لع هتةيايق لاق مس

 هءاعللا ىلا صولا ل وسر ىل دعام هلل اوفاهابقناك امي ةرجسهأ او لق ناكام ع ْ

 نأ د:ءاكدقاو اذاع] ف مدي د رج ره[ ىف ةياضلا ن ماد> دبا ,.اولان بدلا وسد |

 ناكو ةلاطا ناي هنعىلاهتدقن ا ىذدز عدن« تنك دقاوتةلزمملا كا هءىلاهةهللا ىذا ا

 دب ىلع لسأ ةنعيلاءت هباوزرإ رع نأ مده و بتاءلاك دلاخ ىلع هلعىلاعتهقلاىذررع | 1

 ماقاو هسا ىتذأو هن باحر

 رع حرت امركم ةليردملابملةعا

 فوظتن يحو هسعم حراج اس
 هزازاةرارقنملج رّىطوت ميلا
 مسه ةمطل ىرازنلاماظاف بم
 هبا ددؤو)ةانانث ةرمدكو هقنأأ مب

 رعىلاىزازذاا كشف هنمعأتف

 ةللاكو هاعدساف هنعهتاى دز
 تأقنإ للافوأ هنثنا تمثه ل

 ٌىطوني م وااريمأاب لانة هن نع

 تببلا ةاطونالولو ىراذزرا ىلع

 هللا قة برسل هقنءت تب رضا

 قف تنااماهسنع هللا ىذوربع
 ميدقاالا وهيضرتنااما ثي رقا

 مكس اولأف (ةياورفو) كم
 لام صايصقلاءؤا ىذعلاب اما

 لسةملاك ادام ىف عمسصمف "هلم

 قمنل صاقتالاةفاهءتد:بنمام

 لاَمْذَةةَو ءاذهو كال ءاناو ءاوس
 مالسالا هع هللا ىذر دعا

 نظانينموا ارمأ اي تنك فافرصتبا ا نءاوس يدا الجزل ذهول“ اي الق مد كسول كوس '

 فارع هسعفبف بكر رن فارمتا يفرم ن ذأ نينو اانا ومال جلا لاقف ل سههح ىلا ذلاقاك هاف



 مالالا ل اذاع لسبقو ةيئارصتلا لع له ىت-نيدسملا مها نقف مولا عم هناكول انه الو لقرع ىلع لد ةيئءطغطسق
 هحوزو هنلقرفرسف بك اروهو لج رب صرالا مس ناكوارعش هرمسءأل اهل وو انالاو طالد َر "هلم ناك و دب ا و ادم تامو

 ا ارطنمب هل دددل ما لع-وهراعبن هدلهح ركل مهقءافو هانا

 م | ىلا هاو هناك هلل اومهدا

 ملف هيلعهللا ىلص هيأك ركذ)*

 ٠ #(لم قرىلا

 نوءلك اوك نبلاب هل.بق مهو
 اهنرعتالةمشسو ةسد رغ ظافاأب
 هياءهللا لص ناك و برعا ارثك ١

 مهتاكي وءوثلكب طاذعي لو
 همعالب عا وأ ند كلدو مهمل

 ماك- اا هدأع هللا ىلص :

 عمو همغاية مير ةغاىذ لكع م

 قاعاست ا هّدغل ةغمأا ةغل ىذا

 يل ١ وةفااللام* بكس وةساصقلا

 , الكب يمل

 نزسملا نم قرأو نهدلا نمنبلا

 ا
 بضضعلا نم فدرأ اوبضولا نم

 مو هءلع هللا لص هئاعدىلارظناق

 « كلذدولأس نيسةشيردملا لحال

 مه امكمىف مهل كرا مهلا لاَدو

 قومهدم و موءاصق مه كرا و

 ل راب وانرعقاذل كرابمهللا ةياور

 انءاصقانل كرا وانس دمى انآ.

 ل وعدا !مهلل ااندهىفاذل كرا و

 م-هاربا اعدام لةعةلمدملا

 د-ةود مرا هءاعدر ظن م كلل

 ماةذد وول اهلج ه-لعاودتو

 وكشي ى د ملا م-هرنب ةقوط

 , مهارباربقا هيأ لدق هبات" هل .-اهاسم :«ةمقذاللاو س

 إ ىهو ةفمطل ىثاحنا ادن 0 رع مالسسا ١ق فو مهضمج لاق هائءىلاءتهقا ىذر ىئادا

 لوو لزب هنعىلاعتهتت ىذر داخل - أ ني ع نمدو هلم فرءدالو ىذان دي ىلع لس ادت

 / نيو 3 نأ , :لءأهللاواومدةمىفنوك فلما ةذعأ هيلونل هو هيل هينا ليمدنيا

 ١ همضقااةر عاهالاةد وىاءاضةلاه .ه رع)* (« ١
 أ ...٠ .* ١ الي ل د سسلانلقااالطلا | ديلهت/ 1... تطال نسقط افانم:  "ضن# ةاظاقتلا
 ٍ اها لمقم نمو اهاعمهااصىااماعاةدر ةىذاق لو هم ,و ةءلعدللا ىلَد هللا لؤسر نال ىا

 هلوقاا ميل وأ مالا اًدهو هلثا هجر ىل.ميسلا لاق ضانمتلا : ةرعاهال اد و صا رع
 هللا« ر رج نبا ظفال الاه ضاقت ام راطاومار كار ملا د مار يا

 ْ رهشف قل امنالىا نضاطضصقأ او ملصلا وةمضةااوءاضقلاةعد ر ًااهئامسأ | نمل -صخو

 اهتمثيداا نءنوكربشملاه-.ةهدصقذلا مثلا اودوىاةعئاسااةئسلان مةدوقلا|ىذ

 هلمهدص تدق ن 2 ملاهنافاهيقثيبلان ءتص ىااةر .وأ٠ نعءاضت تساو تسةخس

 هللا ل داهرقعا قلالسو هءاعملتا ىلص درع ف ةدودعم ةمان' ةز مدت لب تملا 3

 ماقال ةنارعطلا ةرعوءاّضقلا در عو ةيسدخا رع ة هدر ىهوةرخ حهأ ادهن د ل سو هن ءاع

 ناك هنانم جرلاوهام ىلعءابن عادولا ةةىفدح عماهنرقىبأا ةرمعلاو نينح متاع
 ةكماقإل سو هيلا ىلصثكمد_ةوهج عمتناك ىثلاالا ةدعفلا ىذىف اهاكوانداف

 | لعفي)و الضأ دا كا: للا ىلا ةكم نم اح راغرةءا هنأهنءلةن ل ةنسةرمثع ثالث
 عاد ولاة حيف قأساك اهتعىلاغتهلنا ىذرةكاعالا ل وهيلعدللا ىلههدهعىلءازه

 اما: تعلمت هللا ىضر ىفاش ثااانماماده اريام ىلعوهانمناة صل اندست الدرمعلا نوكو

 ةقنع أ نع لوةءااوذأك اعواضق بدم هناوا معد داايذ م" ةرمعلان ا ىزب نم ىلع

 اهركذامناوتاوزغلا نم تساةرمعلا 4 فوءاضقاملاعضاوقه- :ءىلاهتهللاىذر

 نم عقب نأ ة هيارس هل [ةدلل حالا دارا دعس ناك

 ميرخو نمالاةوزغاهال مق نمو ”هلتادملاعوقووزغلا مزال هسدأو ردغ سرق رد

 | ىاذ: هدا ىف اثدرقه. .اعدقاعام ىل ءةروعلل ”دكمادصأو لبو هيماع هلا ىلص هللا ل وسر

 فو الأ ةثالث ري اا مة.الو رفاشلا حالس عم لإ اهلا ماعلا ىف كمل تدب هنأ نم

 لوسر حرخ مهن ةقءاضق ا ةرعىف ناك مانآةب الغلا طارت_ةاناد.ةءام لءلطاس نأ

 مو هيلعهقلا لد ءوعدينأ 234 له 1ىأفءاضقا اةرع ارقعم لو: هيلع هللا ىل_صدللا

 نآدارأنادح اوان نمير خال ناو ماما"ةثالث مب مةون ' ىلعم اضاف ى 4 كمل خد

 ْ ناصصأوىا نيدفاأ اوناك هناوكاو امي نأ ادا هباصأ ن ندا طضفلذاو هقمتر

 ل ريما باضسو رييصأ |ناصتست شعل. ىترتسم اراوك [بةماهتىروغْنأ م لا :اهنلالوسرا,لاةذدنلا بدلا

 نئوللا سالو نهدلا ف ٌتذدق ءاطولا ةظئاغ ءاطناا "هل اع ضرأ نم ماهطا ل.س ماهرلا ل. كيتسأ و ريرياادطهت شنو

 ؛انل مزلا نت د<امو 6 ناغلاونثولا نماهق!لوسراءكللا انئرب 008 ىدولا كلِهو حيؤا سهلا تامو جيوامالاطقسو



 6 اسأل .رلالملق لشزلاريثكر قو هلالد ل ئاملا مع لمح م'اناوراعتماةورصأا ىمطام مالسالاعئارمثو مالسالاةوعذ

 اهقدموامذةواهضعتف مهل كرا مهلا |مهلءاعدلا فاسو هءاغتقلا ىلض هللا لوو لاقل ممالو لاع اها سما ةلْزو مءارعس ةنس

 ةاكزل' آن مو املسمناك ةالضلا 84 ماه نمدلولاولاملا فدل كراودهلاهلرفاورغلا عنان رثدلا ىف اهتعار ثغباو

 هلال نأ بنش نمو 1.2 ناك 0 سس سس

 دم ىانمكل اصا2ةناكهقاالا
 كلما عئاضو و كرشلا عئادو

 ىد_هلنالو ةاكرلا ىف ططانال

 مةالصا!نعلقائتنالو ةاءللا

 هللا شد من ىئيىل اراك عمتك

 هللال وسر د ## نم سرا نجحرلا

 نءىلعمال_لا ديزني دمن ىيرىلا
 مك.اهلوسرو لوز هللان نمآ

 . ةضيرفلا ةفيظولافادمتىنال

 سر رفااو ضرا_فلا ,كتصاو

 تام نمو رمش ىف د عشتسا نال اد_--| فاك لذة دطاد م منمد اهئ ءتلختال

 ٍْ ىده هنأ لعتل ةءاانالءنوأ دلج نمةعطقرعب لك قدعقللء-قااهذلق و هندي نيس قامو

 لولاه بد:دنب ةدحان اهياع لهو ىأ راعثالا اتهزكذيلو تع نسانلا تقكمت

 نيد#ثا ماع نسر فةنامداقو خامرلاو عوردلاو حال_ىلا لبو هد ع هلا ىلضهنن الوسرا ||

 مو هءلعهلل ١ نىلدم مخ ودوم اريمأت ز وو ريش جالسلا ىلعو ىا هنغةللا ىذرةلبسم | ش

 تاج هللا ل وسان #ق هماما لهذتا مدقة فلا ىذىلا ىهتااأف روصسملا باب نأ

 قفوم_ا ارفاسملاحال سلال حالتبد ميلع انها دنالنأ اوط هرشدتو حالدسلا ||

 نوكينكلو حالسلاب مره مباع لخدئال لو ه.اعهلق "ىلضدقنالورلاسةف برقا |
 اباه ةاسمنب دمع لمخلاب ىضخ انما رق حال للا ناكموقلا نم حهاتجاهناف انم امن رقأأا
 مل_دوهءلعهتلا لد هللال وسد اذهل اف هؤلأ -فنشيرتن م ارفدنتو نارهظا اًرعناك |

 اشي رقاوأ ق >اعارساو برغم اريثكاحالئساو أو دقو ىا هناء امشن ا ادنغلزتملا اذه مصب ||
 ىلءان اوان د>انثد أ اما ولاقو شد رقتءزنقحالسا اولءلش انما او أر ىذلاب يه وريخأت ْ !ٍ

 نةرغف صف-نيزركم تش ءراشي رقنا مث هبا ىفدستانوزغب مغف انتدموااك |||
 لئردغلاتا ربك الوارءة-صّتف ةرعام د #ئانهلنا واولاقُ م وهءاغدلنا ىلصهمأ ١ سإ رئا ا :

 فوبلارفاسملاحالسبالا ل دئالنأ ماع تطرشدقو موق ىلع مرا ىف حال لاب |||

 ىذلاوذر ركجملاة:حال_س مويلع ل خدأالىفا لو 4.اع هللا فصل اعقب رقاافإ]

 وهو حال سلخ دالا د ن الاف و اعد رس كم ىلازركم عجر مث ءاولاوربلا هب فردت 1

 كم نم مهؤاركح رخشد رقاه-ورش ل ضئاامإف ىفت امك طرشىذلا ظرنشلا ىلع

 هللا وسرلا ل بوو !ادفوثوادع هيادص ا ووه تيبلاوانإ لق ه.لعهلثا ىلصةوربال ىت-

 ه«تقاناك ارىاتكههياصصأو لو هماع هللا ىلص هللا لوس لح دة لبو ه.انعدللا ىلص

 هعلطت ىلا ةمفملا نمل خدمت نواب فو..باا اودثو دقهننوقدث هءاحصأو ءاوهقلا

 لوحتال مهألا لادةكملخداذا ل :و هءاعهلنا لس ناكو ىأ دملاءادك ةسنث ىهو نواطا ىلع

 حالسلا لد وهاعدلا ىلص له وىأ امم رحى ل> ديزي ن مدل 3 لو: اهمانْسْدم

 هناصص أ ننيمثام وئغ ىأن يامل نم عج هدنع فاد وم ١ىلسا نم ثوررق عض »وم حج أن نيطد ىف'

 هتملعهللا لطةملا نو هرظا عاةانق لع ندكر لا نم عجب د هق وىنو نب سرأ مولع

 مهنه دو نب رحاها اّن اشي رقزاةكىااولاقدق واسدبلاب نو ةوطي مدهو:هءاكك أ ىلاو لو ظ

 قافااو بوكرلا ناننءلا وذو

 دشعتال اومكح رم عضال سيدا

 ملام مت رد سدحالو مكملط
 قايرلااولك أتوقف امالااورعذت
 نملة تاكل اذه قاع قأ نم

 )سو ه.العهتلأ ىل_ص هللالوسر

 ىأن مو ةملاو دهعلات ءافولا
 ىركمشلاقَوْرَو ةوبرلا هيلعفا
 ين اناناقه_دءهللا ىذر "ىلء نع

 ىانآث و داو بأو ن هلا

 ناساب ماك. :كناو دحاودلب
 تالاف هرثك [فرعثالام برهلا

 نسسحأف ذأ لا_بوزعاا
 سفنلاة فضا دىاعىإ ىو دأت

 ةرهاظاا قال_-خالا ن ساو
 نيدعس قبف تأشنو ةنطانلاو

 ةضراعةوف كاذب ىلعمذ ىأركب ْ سجل

 ظطافاالا هذه حام ونه اوملاف لاق اهءالك قنودوةرمذ الا طاف صول واهتلازح وةيداملا . ث. لح هنأ

 رون ةدنصلا نوكسو يملا فب سملاولجسزلار اوك الاو !هتمرذفلاام ةماهتىبروغفريسفتلا ىلا ةغالبلا عاونأ ى غأ ةغلابلا
 هش هي بك ارخم ضر اتاضءةدح وما ريتك وله ادانصلا فب ريمصل ا "هلمهملاء اكان ناصتتضو ليبالا لاح .رهنم لمعي ب اذ



 . ةيالطتساواعرب ووهوبال ريم بث ضرالا ىف بشع اوةرابللاو امييف ةههملا "الناي ري ريبخلا بال أو باصات: ىأ
 كلارالارعر ر ربأ او : همطقنىأ ارب ريل ادصعم_باوءاك أ وثانثلا عا ظقنىأ ًاريسذلا باذقاس' لإ ةولمكلاوهو ىلائانو_ءاشتحا

 ىاةمهراعتد- تاو ةقيعملا راطمالاىشوءارلارسسك ماعرلا لمسنو 4٠0 دازلا ”ل_ةابد١1ىفهنواك أي اوناكو
 م بيب بيب ب ب ب ب ب ا ا ا ا مس مس لا نامل ىقءاملا دن
 || ور قص عطرا و 0 0 ىجممفعضأ ىا هارنىاماهطسا ميلا لست و

 كال ذدنعت ىاةوقم ان نكرشمل اورنا ىادثالثلا طاو 0 اوامريثأ هرادعأ مذ ةوق ىذلا باسل ميا مم ماهطلاو

 ١ داح اءالؤه مهتد»و دق ى نأ معزي ءالْوه ضعبل م مضه:لاه ىا وكر *11لاق ءالئا ل. سو ىوربو هؤامغرف

 | لدوهيلعمقا ىلع ه سعت د لايغاو للا ارغلاىاىظاارق ةننوش ىائورقتم اهنا ذك نم اذ لاغ أ تلت نم ماهملاةهملا

 | قمااءدضءقدكوهئاد ربل هوهءلعهللا ىلص عمطضا ومما :راهلك طاو ؟الاىفلمرلا أ همأاق لمتنالد ارك تنال

 | ما أو مالسالا ىف عاماطضاو لمرلوأ اذهو كل ذكم مءىلاعت هنا ىذر هد ةيادصأ !تادقف ةد_ثااماه-ناكتاوراملاالا

 نب باعإ وح 5 عسا ىو 1 00 _ نادر ل و هيلع 1 ىلص هلدو> والام نظن هما انما . د ءلر"”ر“ ب 1 0

 | |هللالوسرىل تال ةدعبأم «أاهماف .مءىلاهتهّلل ىذرورعنب لع عم ةتفو رع دع لل تمي سما و ىوربو ادوحوم

 | دةءلاوهلنالد شاك ”اولاقف# هم نم هن هنأ دوه جورب رصأيل سوه لعد لس نيالا ١1و لهما ءاسحلاب

 ًأرهرل ءوةيلعمتتاىلمهقالو مر حرش د تثالاعلا تادف دقق اًمدضر نم تح رتامالا نءماهبىلاالا لاف ب نشل

 امنءهللاى ذر ةبلالهلا ثراسا تنب ةنوهمح رقت لو هيلعمللا لص ناكو اهنمهباحجأو *لئاع ضر مماوقو رطل هل
 جوزر ذفلا ماتا ىهوةاوم#لسو هملعدقلا ىلص هللا لوسراهامسفةرباهسا تاكد ألا يرينا ىإ وتلا مسك اطتنا
 دعى أ ىطنداب لاي 2-2 ال

 لا 1 ةرقثمطأاب ن اما

 ١ ىلا هلل !ىذرةزح حج ور اهمال سعت اب'اة«أتخا و ا.معىلا مت هللا ىذر سامعا ْ

 امتملحأ نأدعب لمقو ةرههلاب مر نأ لبق ةةوهم لو هملع هللا لصد برت تاكو هنع

 | هاورواءمثءىلا_هتهللا ىَذر ساد معنا ن نعل سمو راضبلاءاوراموهو ىا مرتو شل قف هرغس عطرم لكو' 5-0

 لو هيلع هللا ىلص هناق هنع ىلا هت هللا ىذر ةريرهك ان « فيعذ قدر ط نءمىطقرادلا 0 ل

 هيرو راقو ن و ل.س

ا ىلص ”ىنلاةيطخاويلا تهتاالو اههطضل هائءهقلا ىذا ارفع اهم ثوبدق ناك ّك املا فاف> نع د
 ١ هلب

 ىلا امالمق مثنمءوىا هلوس .رلو هلل هماعامو ريع! ت تااسةذاهريهي ىلع تناك ٍلسو هيلع

 | تاطملا ديعنب سامعل ا ىلااهرسها تلهب .ةو لسو هءاع هللا ىلص " ى 'لل امسف' تشو

 | ماتاعف-ا تح أ ل خذا مالاهرسهاتلعج لبق 'وىامل سو ةماع هل ا ىل_مص لقا لو قمع

 1 مهرددت امعب را لس و هيلعللا ىل ههنعاهق دصأ او ساءءاااه-و 5س .ءالاد هأ لضفأاا

 ْ رخل و هيلع هلفا ىلص هصئاصخ نمنافم رع وهو لس و هيلع هللا ىلص اكرر نم عنامال و

 | نبا لوق لآ نمانخ ومن هتناك ىلءمسا!مالكفوىا مارحالا ف حاكالا د-ةء

 1 كىا جلا رحالا دربلو مارس! داما!ىفو مارس ارسم دلا ىفىا امرك اهجوزت سامع

 | هنعىلاعتهللا ىذرناةءننا-ةءىف لو اوةار ءاشلاكلذدارأ ارا

 الوم« ثمرألفاعرو « امر ةفمانا نافعءنب! اولَتق

 ملاين ملا ييج اعتاب
 امش نيترو سكملا ةئاثملاو

 لص نوهرخآ ةنك انس 'هلمه»
 ةزمهلا مذ حدا مالاو تامثلا

 هم بكمل اا د

 هتوارطتءهذو سداذا ندْغلا
 ' : تكلاهو تسد ناسا ناو

 /( ىا .٠ فيفعولادلا نوكسىدهلاكء اما اذ شو اهل ءهملا لادلا واهلا تعدل كلدو لوقو بد نم
 هلوقو: ه-عياوشا ةيعتتالاه-وا_هلانده نكت ةلذاو لوالا عم -.ج ىلءقاطأفر هما عنلان هل نم مارا تيل ىلا ىدهيامءاملا

 اوك رتممانونهي ممصلاىا نئولا ن نءك.ااانةربو ليلا تسد :يولبالا تكلهري ريزختا | ليسفوهءايلاد ثدى دولا تامو



١ 

 ىاني:هفي لمه مئانلوهلوقو ةعقبلاو 41 ناكملارايتءابفرصيالو فرصبلبج مسا باك ةةنيءارق فاأق لحوم ن_ءاهدمب ةءقوفلا ةانئم ارسكي راعتو هجاومأب عفتر'ىاةلءهماءاطاانرصلا ىمطام لوقو. .لطايلاو ف الما هيدارأ ل يقو
 هيفو هلا هرريثكنب الافق ىل.مسلا مالك اذه قي رشا مايأىف لق هنافمارسر مش ىفىا
 اهحورتا مم ىتا كلذ فال ةرفاضتم ام معهللا ىذر سامعنب !نءتاباو زلاّنال يظن

 اهبوزرتام سابع نبا مهو لاقو آس ايعنبا طلغ بيلا نبا نو همالك اذ. فه مروهو
 سايعنب! نع ةمركع ن ءىطقرا دل يور مت ْنَمو لال وهوالا لو هيلعمللا ىلص ىلا |

 لاف لالوهو ةنوعم جت زت لو هملع هلا لص هلا لوسرّنأ اهمنع ىلا ههنا ىذد |
 نبانءةبيرغاممافاويلع_ فةفهريسغةباورلةقفاوم سابعا نع ةياورلا هدب وذ ىلءمسأا

 ىف هنعىلاعت هللا ىذر عفارانأ لكو لو هباعهقا ىلص هنأ انئ اهقذ ضءيرك ذو سايعأ
 هلال وسر حرت لاق عفار ىلا نءوريسلا ضدي ىفو ابنع ىلاعتهللا ىذر ةنوهمحاكتن |
 قييااءاورامت» لوس .رلاان ول الدوه دوام قب ولالدوهو ةئويملسو هءلعهللا ىلد

 لاف اهبىئييهفاهعلذةكمىفاهب دين لسوهءلعهللا ىلصدارأو قاسسنااو ىذمرتااو
 ةجاحالاولاةفاماعط مك تعنصف كرهظ أن بت سرعأةىنوةكرتول مك ءاممول لاه دقو |

 تعكتدقىفا مها لاف طظذافو تضهدؤهن الثلا هذهانذرأ نم انعحي رخأ كماهط فاما

 امهمنولك أتولك انةماعطلا ع:صاو الخد تتثكمن ا كرمضب اخ دأ سها مكمذ
 لءقوروظااتةوكالدو عطبالابامم هن ىتلا هّتبقىفل سو هلع هللا ىلههماااواج(ةباور فو)

 عمناك سو هلع هللا ىلصدل مم. دنعو نيةقولاىفدل ممم اول فا اذخالو عبصأ| تقو
 نمت رخامالا د ةعل او هللا كد شان بطد ود حاصفةدامع نب دعس عم ث لد راصنالا

 ينام همالكظلغنمىأر امل هنعهللا ىذرةدابعزب دعس بضغف ثالثلا تضمدقنانضدأ |
 ىا كنانآضراالو كضرأب سباك لمأال تبذك لئاقا الذل لاسةفرسو هلع هنا ىلص
 كئانآ ضرأالو ك_ضرأب تسنا هنود ةآضرأو كضرا هقأرا ضاعايلاق اظفاففو
 ذؤتالدعسا.لافو لسو هلع هللا ىلههقنا لور مست ضار اعئاطالاا همم حرببالهللاو
 هللا ىذر عفارابأ ىسأ لبو هءاع هللا ىلص هلا ع نيةي رفااك ءاوانااحرفانو راذاموق

 ةنووعمل كمل عقارانأ فلخونلسملانمدسأا مم ىسعالو ليحرلاب ىدان نأ هنعمل هذ
 ىلا نعف ءانءةكمءاهةسنماممءىلاعت هللا ىذرةنوهمتمةاوامب حرقت ىو دع ني
 ماسلا ىذأ نم نيكرسملاءاهذسنم ةكملها نم"انعانسا + .:عىلاعت هللا ىذر عئار

 جان نطبب حال_سااوىل دكا هلفاو هد َمْئشاممها تاقف ةنومأو لهو هلع هللا ىلص قيال |
 سو هملع هللا ىلص ماقأو نيسك منح -ءجاراوأوذةذملاو دهعلا ضع نوديرت نأ أ
 دجامىلابرقأوهو و من طب وة شناع د+اسمنيب ل وهو ءارلارم. حس, فرسر |

/ 

 ايف الو اسهل ةاعرال هلوسهم
 ةلاذلأكا ىفذا(ودمب و اهطصاام
 اني نبال ىنل!لافغالا لبالاو
 هلوقو ميلا نم عسمطةلاريقولاو
 ديه _ثىاءارلا خشب لس .رلاربثك
 لسرلا لملق ىرلا باطىفذرفتلا
 ةئسهلوقو نيللانوكسةرمسكب
 ىاءارجهلوقو مظعتلا غصملا
 ديد_5ندحامباصأ ىاةديدش
 تان زالا,ةيت ىا از رم هوقو
 نرشلاو*لاءانهأ سدل طسقلا
 ىاإل وأب رشلاود لومالو اذان
 هءلعهتلا ىلص لوقو طعقل ا ةّدشل
 ارضحمف مهأ كرابمهالا لس 5
 ىاةهملاداضلاو هلوهملاءاسطاب
 نيتها اههضخو اهنبا صلاخ
 لوس ىزااوهو نيالا نم ضخم

 ذو فمدب ززيغ ق- ءافسأ اىف
 حوزمملانيالاوهو 14ةذمو هم
 مهماعناوا ممددال رثاعذلاو ءاملاب
 اعدذةفوط مالك فور وك دا
 قومها ل_بو هيلعهللا ىل< ىبنلا

 ' ءامالادسةلاواهماسق أي مهايلا
 هن'اكذاهيقسو مهضرأ بص مول
 اهاعجاو مهدالي قسا مهللا لاق
 قاوعا رثعباو ةءلمةيسصخت
 ةئاثلا مث ةح ومما "هل هما ريدا
 ءارلا غاوتدر وو هك ااسلا

 2 تلثما حفيده !هفرفساو ٌضرالا جو ىطغت !ممالءاضغلاوهورام دل نم هنالر يم تسع تايم او بصانا ل_.قوريثكل لاما

 نم نيب و مهن تناك ىنااقمئاوااودوهعلا اهبدارملا ليف كرشلا عئادوهلونو اريثك هر ص ىا لال ةلاهاسملا فو يملا تاكشاو
 داك لا نممسهلا ومأ ىف سانلا مزاياموهو كلا ىلءترك.:ىتاا فئاظولا ىع مي ارسكب كلم ا عئاضو ورافكلا نم مدهر واج ٠ 2



 اما الاهل نواسملارا سك انف 21 مسشااهيق مكمل عديزنالو مكشعز واصتتال نياسملا مزلمىتلا تما ظؤلا في

5909 9 اشيئنلاوةرو كملوالا نيماطمةنك اسلا مالم «بقوقلاةانثلامض
 ١ هعئماذا مي رغلا ظا لاشي ةاكرلا عا 

 تمدام قا نعل تالا ل واد ارنا و ااا ارسكوماللا 045 ناكساوة:ةونلاةانثملا مضي ددنتالو هقح

 1. هيما اوف فانتا سس ' م-هرنب ة-ةهطلناطاعاو امس

 الو ةاك لاف طاطا: الو ىو ربو

 الو ل عدلا ةغمسهرةام ملا قدحت

 تقلختنال ىا ةالصلا نع لقامنت

 فالوقو امو قاهمادأ نءوابنع

 ة-ظطيرفاا ةف.ظولا ىف بالا

 ضي رقلاو حاولا قالا ةة.ظولا

 تعءطقناقلا ةمَدماةم ءرواأ ىف 2

 ىاا م م عافتالاو لمسعلا نع نع

 فصا!ادهتاقددلافذدأتال

 ضرافلاو لانا ارامخذ:أنالاك

 ىاةَضي رملا عملا داشلاوءاقاان

 اند وا هتوم لة ناكو كانهةرصم تش ىاةئووع لسو هيلعهللا لص خدهمفوةشن اع
 ْ ضراااماعلقئانأت عت ومالامنأب اهريح راس ١ 00 و هءاعهللا ىلد هناف كلذدعب همق دف د

 ا مل ب لن هللا لوسبّناف ايت ومال امك نمدفوحرخ ١تااق 13 ىشو

 ةأنعا َخ اه وىاه.تذفدو هب تناك عض ذولا كلْذاهماَو وى قدام وامك كلذي ك وري

 لو هيلعمقلا ىلسص هاو زن مفي نمرخآو ل سو هبلعهقلاىلمدقلا لوسر اه و ور

 | ىلاعتهللا ىذرةرحا ورب هتلاد.عذ أنك ءملسو هداع هذا ىل هل او دنمح .و نوع ىنذر و

 5 يمنا رب لءةو ىا لو هيلع هنا ىل «هياكر ىاهز :زرغا هع

 تاس نملوق وشي نيلسملا نعوانعو
 ةيوقر !لكفاولح ه هل“ فس ع نع رافكلا اول

 هلسف لةةااري-خ َّنأب ٠ هل .رعتإف ناجل كزنأد- و

 هيزخست ىلع كاني رضاك هي وأ" ىل مكب رضن مودلاف
 اظذافو ظ 5 .َ .٠

 0 0 ا ةاكللا ف اهت_خأنال يكل ين
 هليزنت ىلع ك انتة « هلل وأن ىلع اناتقنخ هارلارمسكواقلاب ذي لإ ا
 لءءامو 6 ل 1 ! 0 رد :

 ٠ هزات ىلع مك امرا * هلبوأت ىلع م اتقن 110110 5 3 0 هه ه ه .٠ . . هز هو . 428ه نكو آةدك اسد هده -

 ١ .: هلءباخ نعلماخلالهذنوأ « هلمقءنعماهلا ل.نئانرمض ا نكد ىو
 هنعىلافتهَنا ىذرةحاو زئبامالكن ملل ةنوكين أ عنجاليصموب ورصاتنب رابعفلاق | 9 0 0 6

 ىلع لاه أان لاه لو هل عهنئا لص هنأ ىو رامامأ أرىاهنعلاعتهقنا ىشر راع هيلثقوأ ا ا 5 :

 أ ةضفا رلا ضءن هيد درف:هّلْب ا هجر ىطق :رادلا مقلاة فدل وأم ىلع لن اق؟ "ىلءو نآر ن١ لب 0 : 7 1 2 رول
 | هالو ىديزيبةساو رنء انهم لاق هنعىلاعتهللا ىذرباطالانءرعَن 7 دولاك هظسوانلو صراقلاوؤطد رذااك
 ] هْيعل خل سوهءاع هللا ىلص هللا اوسرلاةذر ءشلال ]وقت هلام ورح قو 1 هنا 02 1 اوذدو ن نيش : رفااناةفر

 : | ةجاورتبااناهيا لاقل و هيلعمتبا ىلص هنأرك ذو لدنلا عضن نم مهيف عرمأ أوهافر عاب مما اربسفل أه تن نيو فو ثلا

 | اهلاققهدجو بازجالا مزهو هدنجز زع و هدمءرصتو هدعوقدصهد-وهللاالاهلااللق سصرفلاىا ازلا خشب بوك رلاو
 ْ ةقامااماسّرب ذتاوهو هقا اوطف رع ةريدحا اورنباناكو عادمالا فوىا ساغلااهلافو ىا بوكرملا لاذملا ى ان ولذلا

 أرصاومدعو قد_صودسو هقلاالا هلاال قةحاور نب !اناهيامالسلاوةالصل اهءطع لاف ١ ددملا سرها نماكلا دونا

 مو هماعهللأ ىلصفاطو سائلا اهااق واهااةفددس ونارسال مز هوو ومدح .زعأو» دعأ :راختا دعما فالق ىل ب وكرال

 ظ قعد لري ف تنيلا لدول بو هما هقلا ىلصدن ًاركذو ه:عكرخلا ياي دىعأ 1 واقلاو
 3 سدصأ اوريغصلا ارهااواولا 022

 نذل ): لممتا فقدها رت ملقم بعسل اب وك /ً ارسعلار 011م رخآ ةد- 0 8 د مهأا

 قناك رلاد خام هيسلانجو أ امهتاثالثل] ذى ماع ةنملارهظأ آىا سيصل اولفل اوهراميدروت وكر لاتاثعل اوذدوهو هد

 هل هلا نيل 1 من غب مكسر ءرمش ن نوذلا خف و 2 ةايئلا ملم 0 ردم عمم ال هل وذو مدرع رع ءىلءال او مبياعال همف ةمج اوريغ هذ كلذ ذ
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 دصةااواهرد عئموايءرمد#باهحاص 48 ١ ررنضنمهمفابإ ىاسلااهتةي ىأ تتم ةبشاملا عمتجت نأ ىلا ىرمانع نبللا تاوذ سبهتالى امكردس:<الو لوقو ىوأ باب نمريخن هرئالئذلا رص عطةبالىامكسطط دضءيالو ةوقو .اهاعرم نع عمالة يمال قاطمن أد ارملاو مكمعا صفد حا مكيلع ل خديالىا ىشاوملان مح رسام ا ءنهالا«اهلابوءازلا نوكسو
 ميمو ةزمهل امسك وهو ضف ءأاو 1 ةلمانوكو موضعي لا مع ىلا تقلا ىشر كا ذ ذي اولسأءالؤه لكو ههح ولع || ند غلا ىا ق"امالا اوقكتو || تن عمةباورعب ليوسوةبعكلا قوق قرني لالبموةيشنس مولا دب كيلو ١ اق ا وايف .امرل اورمضت | اسال هش ادينأن ا نلاثر ةيور ماو يك حل لكلا لاما وثو دارت نينم ل ز |. تكايماس يللااقا لورا لزق دلال سول يح حدف كالا يوت انآ فاعتمقا مك أدةلل هب انب ةمركعلانقف بعكس ارهظ قوفرطظلا ل النذأ ا تقاوم لإ , يم 2 و رع ندر ]1 1010 0 277تاتتص#77 ا

 7 اهيلئةدود# ةزمهو ةنك اب ةماعلا قا تزول ايوان ايكو وكوب رخل ص 4 اود نمىا |
 قبر عجبةففخلا ةدسحوملابو امساهاوجد بيسيبعتلا نم مها لا_صحيسانلا نافةؤينلاءالعا نماذه نوكي نأ ءارلا 000 فأي رلا اولك او ىنبذرو م خا موي سو ملغ ص هنيببك لانكا ولاقينأالا يس هلوقو هللا نيد ىف رابصيتسالا مهذازعالىا ىدسعب نمىتمأ ىلع تةقشدت نوكأ نأ ف اا ىف ادام ترب دْساام ءلرتلعلم_ءلاورناكجحلا ١ ىيرم أن منابر ةةراولو ةبيكبل | تاشسيابلام لقالاديؤيو (لوقا) تيثادنالقلا || رامذا دارملاق امالاريسفتف ادم ىدقاوللالاق ارض دمؤلو زيزي ةرم ضي ارهظقوننذأف لالي مأذ | ىريش#لالاتواضيأ ردغلاودو | كطربن ىف نكيرلاولاةواوبأن كلذ دارأ و ةيعكلا لسو هيلع لص دي ليقام كلذل ايزل( ا ورزرو ار اتوب |[ دن عل رفع ايوا نايريعل نااايس ا

 ىرعهبةلعجص يذلا ليحلا ةلمأ
 طايرلا نم ص اختم ةموعأا دش و
 ناعتسافدهعاا اوضة: نأالا ىا
 ةراعتسا دهعلا ضقنا لك الا
 مزارام هو ةيليثعوا ةيحيرصت
 لك الا راعتساو قاب راد هما ١ نم

 ردةمىمأ اد_هىءملاو هضقنل
 دهعلا اوذقنت لام اثم مكلع
 جاعفناف ملسالا نع اوعج رثو
 هلوقو ه :رفك.لا ىل_ءام مكملعُف

 مهج ل 20ج 2 سس 22 722 222222 22 مج سو ص مس مس سس سس م سم سم سس 222

 ه-اعهللا لص ىو لعأ هلتاو ةعيظفا!ر هومالاو نءاملا نم هذ ريعدالام مس .وأا نمر

 همكم حاف لكورصملا اذهلاقوةورملادنعىدهلافقوأوىاةورملاوا هاا نيب لو أ
 ىفدّيارغ ةرمعلا هدب هىففغي رشلاهسأر قاس نم ىلع ضل وواسواهددعرخف ||
 َن روأسمملا مل سو هيلع هلا ىكصيعقك لءفو ىو دعا ا هللا دمعنب رقعم قل لاق عاتمالا ا

 هنمس انلاهارتشافرسةكملل_برمدق ناكوةرّقبا ا ىفدل صخرة ندب مممد ]ندور ىا ]|
 مهكئاوضق.:نورخآ فأي و حالسا!ىلا بهذين أ لا نمل_سو .هماع هللا ل سعأو |
 اهمامأاهعءالبق وىاةرإ ع هعش عم نمو هماعهللا ىله هللال وسر ح رخاش1واولعفذ أ

 هع سدع تب ىلإ“ وةمامأت ثمل و ريلا ه معنا لاق هللاذمأل .ةودمامأ لاقو ا

 "ىلع اهاوا نسف ام 7 رخفازانأتا طذلىفوىا مءانمعابىدانته سنع ىلا هت هللا ىذر رح |

 مصتخا ةئيردملا اوأصوانإف كعب اك نو دةمطافالاقو اهدسد _ثأف هس وهنا مك ا
 ا هللا ىؤر هداج ني ديز لاة فم منءىلاعت هللا ىذر ةئراسي دي ارفع هنأ ؟لعايف ١

 خلا هدو ما* انج ا تابامالا هو بأانأ هةءىلإ.عتهللا ىذررتغبلاقو 24 نما تكرح وئع ةياامالا خلا شا ناماطعأ تيت || ان يس يس لا ا ديلا دعاقت نمىعيتدانزلا ىااهعتي | اهب قرحأ اب أههسو هلل امرك "ىلع لاكوب اهمصو هنعىلاعت هللا ىذر زج لعجو ىادب زو اهحئرءارارسي وار سدا أ زج نع نك ليسو هل هلا لصونال هيصوانأو.ىا نأ ت نب اهنالا جيان هنعيلاعت |

 قدامو»رااةوقعتض رثأا 2 7707077بب27تت7تاتت>7>تا7807ت7ت07بلا
 ىذا باكل اوءاعدلا اذ هي ارنب بع بلا ىنر أف لةاةيةاك زلا عنامناهدلاسقي ولو بي وقع ىف دازيى' تناك ة دايز ىأب
 < اك نم ناك دقو فلا لاو مظنلا نس ىاةلازيلب ىف هيلع داز نا عم ظاقلال اةيارسغيف :لئامملا ثدح نمىام_مغا ىلع قيلطنا

 [افاهلكب يلاسأو اهظافلأ بيك روبير علا ةبيغل يفالخا ىلع هتغلب ةغا ىد ل كملكي نأ هبل ءهمال ودنا تا واص هصئاصخ

. 



 ندعم ءاهاامعّدساف 220 ظايشلالا الاثم هلا عتسارثك 00 ام اذه ىلع مهتغ ال دو لا اًدهىلع مددت ع نم ا

 ىثحر اس امالكنا ىح مهريغاةيسنلا ىدح وتنزع عوض اماهذناكن اوامتاق اًقمط: ىلعأ انموهلد ةساصفااءلذعال هّدغاىل م

 هللا ىل_ده:مكاذامو يف رعاااهعمسيةبهئاكف يري غفل عمنا اوهنغا 922 رواحت المهد آناكو مها ةيسنلاب بق

 0 .دومو ةمهلا بالا -وهماع

 اًرطةفاكلا ىلا ثعر هنال ةينامر

 هدباعق ارجو اذوس سانل اىلاو

 امو ىلاعتلاك تاغللا عسج هلا

 هئوكاناب ايالالوسرنماناسرأ

 هلع عمه دلل هللا ههنالق م ةغلىا'

 نواعن اع سانا ثددما عملا

 هقلا لام نازل ل از: نار
 صسضعل كطاشدوز مل ووناع

 :صرفا|ضءد دوموهمالكب ةشيملا

 ىقترانوهاغ مهربسغو مهمالكب

 بامألا حرشفو ةنساا بنك
 ةعاجّناءاف_ تلال ءج اغلا

 هيلع هللا اص ”ىب؛ !!ىلءاودؤو

 دحتملا| واد دال ثعن نيو

 هللا لم” يالا اوذرغب مارالأ

 ثوفرعيال اوواَكَم ود مل-.و هلع

 همغلو م مملح رلاةؤ برعلا

 لوسرمك أ ا!ىانارسأ نوب نم

 هلوق نورمذاسألا مفي لفهللا

 مو هءلعهللا لص ى ملا |لاف

 لاعتدكمش اىعمور وأ ذك

 انما اوأا:هدانعمر وأو ٠ دول.ة' و

 0 هللا لو ندفلو

 أ هقاىخر فعل سو هيلعدق | ىلصاوب ىضقف سي تنبءامأ ى و ىا يد اهات لع
 | ههجو هقلامتكبل اطيل نب ”ىلء ماكو عاتمالا واذ #ه مالا ةلزنجةلاما لاهو هنعىلاعت (]

 ْ || ىلا وقأعمتناكوامهنعىلاعتهقل ىذرةز> تنبةراعف لس وهيلعللا ىلصهللالوسر

 أرفع اه ىشتالأ او ناكر رمثمارهظأ ٠ ب ةمنن امع تن فرك ' مالع لاق ف ”كع سدع تأ

 ظ | لاو رغم اياذهاملا قف .وهءلع هللا لص ىلا لودر ةءج لع هتعىلامعت هللا ىذر

 | ريم كلذ لثم لعف هنأ هيفو هاوس لع ماهادسأ ىضذرأ اذا ىئادتأا ناك هللا لوسرا
 هللا ىلص بلا هرلو كاذل «فربمخ ف نوكي نأ ذوجيلا نأ همدتن ذهعاانامو»

 ىلع اضطاىفةلادنا مدة 2 همق مقوابتلاح ىلعال واَمَع ىلغةأر ا مكنتال اظفاىفور ى/ اذا .وهملع

 ”ىلعل لس وهيلعدللا قكصلاف ودد دود -ومتناك اء ىلانعتهللا ىذرةمد!تعنالةمعلا

 |( ىلصلاف و مأن آو ىمتنأظ فاى و ىحاصو ىنأت أَن ط وألا اذه ههد وهللا مارك

 هللا ىلص هنم مدةتدقوىا قلو قلخ ثبت هنعلاعتدقل ىذرر قط لو هملعهللا
 أت هبنع ىلاعثهشنا ىذردب زال سو «بلع هللا لصلاف وريم هل كلذ سيو همل

 . .ملسوهيلعهللاى ]دهلوسر ىو موهلث ا!ىكومتنأ ظَدأ قوىالومو

 « ( ةةومةرزع)#

 مالك قو ٌكركلاادنع تور را كرار ةءتحهاد ةزمهل انو ملا مذ

 نآثددطا ىو نوذملان نمارضا :زمه-هالبهتواااماوءافا ازوم-عمةنوم ىلع مهمل

 ند ميج .رلا ناطمشا ١ نم هللادذ :وعأدل : الق لو وقد ناك مل-بو هم هءلعهلثا ىلمهتلا ل |وسر

 '|| ةنوملا هزهوج»و ريكلاهثفنو رصسلا هفنلاقة ثددطا ى ,وارهرمتمقو هشقتو هحفنو هزهذ

 ىلههللال اوسرنأ امهسناكو نا. ة:سرىل والا ىداجن ف5 ةوزغلا هدهتناكه مالك ازه

 لزئان إذ ىا ماشلاب مورلا ميظع قر هىلا باكي ىدزالا رعنبش 0000 هملع هللا

 نب آلام: ماشاا ىلع :رصبقءا لص أ نم وهز ى'ىلاسغلاو ورع لسحر رش هل ض ره ةيوم

 هللالوسرلل ب لوهةنعبرمضفهمذق متاطبرهةثوأن من لاك دكت لاسر نم كال هادي رت
 ْ هناء صمالا 3 ص ةشاكالذإبو هيلع هللا ىلصهنقا لوسر غابانلف هريغلوسر دو هيلع هللا ىلم

 م ملع مو مورلا كلمات اقءىلا مهمعب و فال ا نال م مثال صو هيارت نماعج- زهذ

 رفع بدصأناو ساسذلا ىلع نااطيلا نب رفع ديز بنص نالاهو ةيراحنب دن ز

 ضنرتلف 00 و رنب ا بوصأ ناف(ةي اورو 5١ لاو ساما ىلءة4>-او رزب هللاد.عذ

 اناانل و د 96 نمل جد نام كل درتض-دق ةوموملع 0 زامكلف ممم لحرب نولسملا

 هدم دوا ةرصناو عيابو لست

 دق سو هءاء هللا ىل «ىنذلا ناكو

 ه-ةغلو همودت ةراعما ١ ريخأ

 مساقلا همكحو هل ماو وةضولءملا هتعاصفوذاةءماهمالك ماو ركملا متاملاهل كل ذهلعو 5 ناشف

 نيو يافا هبا الو ةحاضقكزاو ول الفبتكلا ابين اهمزاهظاناأ آل تدج ونيؤا ودلاامف ساما فاآ آددو ةرولأملا

 كلذ نمريثك 0000 وا م ةلاطالا



 ءارفتقلافللمو منيعو ةهقملان يسم! ناكشاو مما اريسكب راهشملا . ن[ىلاةمهلاراعشملا ىذا لبو ةنلعمللا ىلع. باكر ة)*
 "ىلا لءدتوروف 5 كلام ىكيونادمهنمتهلءيقىا منافع قعش نادههو ىلادوهاا طنب كلام هب بقا نما عض 15 مدنا

 حاون صاق ىلع لَو ادابورمضاح لك 46 نمتادمهن مم هللالوهرابلامذ كوس نمهمدقملعو ه.لع هللا ىلص ٍْ

 نءمالسلاو ةال_ضاامهياعءاسبنالاّتال ترك ذنم مدمج ناصيانبت تنكنا مساقلا |
 دي الن الف بدصأن الافو موق !ىلءالسر له هّسسا اذامهنم د-اولا ناك لمئارسسا ب |

 ادبأد_ثىلا عج رتنلف دوعاديزالوقب داصمت اعبجاوميصأةئامقءولو ىا باصينأ |
 نيديزله-هفدو ض!ءاول سو هءاعدتلا لصد ةءويننهنأ دم لوةيديز و امفئناكنا
 ىلا لانه ن ءاوعديوريمع نب ثر سال :ةماونأ,ن أ مهاصوأو ه-:ءىلاءت هللا ىذر هثراح
 هنأممضعب رك ذو مهولتاهو ىلاعتو كرات هللا مهياعاونا«ةساالا واوا ناف مالسالا
 ةنوملعاوكدأ قدح اورمص لق ةيامض مميش ةنؤماوأب ثا مهاجم لسو هيلع لنا ىلص |
 لاف نيسهلاصانيلاك ٌدرومكنع عفدو هللا مك. ص م_هااولاهو سانلاموعدوو ىهتنا |
 فقوذ عادولا ةيفث غلب د موااعشمح رخل سو هءاء هللا ىل_ضهللا لوسرَن الاد و ا

 هللامءاناوزغا اري ني سملا نموكعمنعوهلثاى :و هدو وكم صوأهل وتدعبى الان ||[

 اوضرعنتالف نيلزتعم عما وما ىف الاجر اهيف نودكسو مال ارك ودءو هللارتدعا داناقذ

 ىهتنا'انباومد_متالوارصثاوهطقتالواينافاريسمبالو اريغ هالو سعا اواَدَعَتالو مها
 مهغلب.ةماشلا ضر أن ماولزن ىت-اوضةنيماعكدرو مكسنع هللا عذد نواسملا ودها لاقو
 ىاةرصننملاى!ترعلالئايقنمهملاصطناومو رلا نم ها ةثامىف مو زلال لقرخْن ا

 افا نيسخو مدرلا نمهغاأ ىتئاماواك (ةياورفو) فاأةنامماذجو مالوركي قبنم

 فال ا هنالث نواس ناكونيلسملا عمسرلامحال_سااولو.الانءنوعمو برعغلان م أ
 لوسرل نوه. ل>امهرهأىف نورظنين شلال ملاكا ذفاوماق أ كال ذ مهغاب انافرماك
 ١ وذذ ىعأب مد هأب وألاح سمه د نآاماق مهو دعدد هرهنو ريع ]و هلع هللا ىلدهللا

 هلم رش ىدال نوهرك-تىذلا نا هللاو موقانمهالادوة-اورنب هقلاد_هءمهءهشف هلا

 ادهبالامهاناةئامةرثك الو:وةالوددءدساناا لئاقنام نو "دابا! نوءلطت مدر

 لاقذىاةدامئاماوروهظام'نيشسالاىدا ىهامناف ه.ىلاعتهللا امرك أىذل نيدلا |

 مورلانممورلا ]مل ةرهع وح مهم.تافلاتقلل اوذ14_كاورز/اهللاو قد_صرساناا

 ةئرا- نيديز لئاًمفاواةتقاواهد_.:ءناعجلا قده ةتؤءىلا نو هملاز اغا برعلاو

 هللا ىذرل:ةىتح هوا ولىا لو ه.اعهلا ىلصهلبال أودرتب ارهعم وه:ءىلاهثهللا ىذر

 | هرقعو هنع لزن ترقد س رف ىلء ل تاكو هءىلاعت هللا ىذررةهجةيارلا دان هنءىلاعت ]|
 ِْ نأاف هو هر قع هللا لحس ف ردع س رخل وأ وةذس هررةعنياسملا نمل --ر لوأ او»و ىا

 |لدتساب وةياصصلا نم دحأ هملعركشرل منهو نيإسملا هماع اول[ ةمفراذكلا هذخأي ||

 مه ذخأنال مالسالا لئ ام "نإ هدم
 فراخ فال نم منال مول هللا ف
 ةنسس نع مهدهعضةنرال مانو

 علهاماقامريفةنعءادوسألو لدءام ا

 بكن عادا َر وفعنلا يي رحامو 0

 ىا لو ه.طعهللا ىلص ىلا مها

 هللا مهمل هنروصام ةناكب صأ

 دهم نمناك اه مح را نجنرلا

 لهأو فراح فالؤ هللال وسر

 لمهرلإفاقدو ته تاثد

 نكلام راعشملا ىا اهدقاو عم

 نا ىلءهموق نممل_سانءو طولا

 اهز ازعواهطافوواهع ارق ملأ

 ةاكرلا اواو ةالصلا اوماقأام

 اهءاقع نوع 4 واهذالعن دواك َ

 ا اواسامو_عمارصو مهمفد نما

 نه م-هاو ةنامالاو قا.

 ل.ىقااوبائلاو باثلا ةقدمصلا

 شكمااو ن>ادلاو ضرافااو

 ع اهلا امو م-(اطعو "ىروألا

 لكن مة (هلوقف) حراشلاو

 داصو ةحو:ةمنوئيداد و راح

 "هل 2# هسا ١ و هر وسكم "لوجه

 موق !نمىدشن نم هلاداع وم

 فارشالاو سورلا مهو راديو

 لاةءاكصاو: فارسا الاد

 ىلع كو أهلوقو بانذا عاتالل

 عج عارسلا >اوثلاو ةعساتا!ىفتلخد و نإ سنا تاهل متام ىعوال اذان مسمةىتجاصولق ل ارئالوةباشا ا ةقاذاا ىعو صولق

 ةانئلاماوءاقلاوةروسكملاءارلاوةسوتفملا ةمههملا"النا'فراو هقيثاومز هدووعىامال_ءالالئا. هل هةمهلوقو مجان

 ةمدقلانعاس يمس ضن. الك !ل_امةنس نع مهدي ضة- الودل لوقو نادمعنمن اماسق مانالاّقي و مخفلأت ةنهلا



 اجهل انا عب رفقنءلاودا الاب عانس !اوئئاولا وهل املا سامة مشو نَءَدو ر وشن نامل اةم-تااوأ دانكالا و

 هلوقو لزنت ةيهادبالو ىشاولا عسب مهدهع ضن الىا ةيهادأاءارقهسعاهد دهبءاف | ىلففاقأ ادد ةتوثونا أ ثوكسو

 لب نيئمعو ينم الو 1 سك هكدندس - ةمهاد نع ضل الءا فوصومال 1456  ةفدلاةفاضانم هوهنةديددىاءادوس
 ةدسهأا خفي 0 وقم وى :رحامو

 واوفءافلا مذو ”لوهملا ناكساو

 مكن عادنهلوقو ةسظاادأو ءارق

 ماللا ديد ثنو لهما داما
 دارملاق اهيفتامنال ىتاا ضرالا
 ٌنالال_صأ ضقنال مهدهعّنا

 َنَء كةالر وعملا و مقماعلمل

 هلوقو ءارذ_ملاضرالان نار

 ودهف ال_غ مل_سو هءلغهللا ىلص

 هاوقو ميلقالا فرطو ة.>انلا

 بككهااو محلا 0 بّدهلا

 هلا نروكجدو ءاهلا 5
 بك ةءطع عج ةد دوو

 "لله 44 ءا 2 لهرلا فاق-و

 مساااء. نيءاقفةرو كم

 عضاوملاهذل هو اضيأ عضوم
 ءافلارسكي اهءارقو مهدالسب '

 مد ةعرف عجل ءومنيعو ربو
 وأ لاملسا نم العام ىا ن روكسي

 واولارسكي اهطاهوو صضرالا

 ةئئمطملا عضا اوما "لوجه ءاطعب و

 ماهو مد و اهد_لاو

 ورهعأت' :[تانعأ مع أ طقولاو

 فئاطاانهثعدللا ىذر ضاءاانءا

 ناكو و .ودند لا.ءأ "هيرو ىلع

 ل.ةوةبْسخ فلا آ فل أ ىلع اهثرعي
 كلمالان# ند خ وضرالا نم لضاَم ني: ةوش نيءار رع لاهل نيكل | فب اهزاز ءوافأ "أطلأن ه رق طهولا

 [آ هلنا ىضز لاق نوما هملع ل ارو راغكلا هبت نأ >حناو لال دور و.غنم

 | ىتس لتاف ودنا رلا ناطلس اة ءداسب تعطقف» راسب ١ رلاذخ أف هيمي تءطقذ ه«تنعنلايد)

 ًوهواهيمّدقن و هذءىلاععت هللا ىَذ رةس ارنب هللا دزعاهذش أف هدنعىلاهتهتلا ىئرلتق

 طاةخاد كن. سوا ل2: ىقح لت اوولزرت مثهء_ترقنعلوزعا انقددرت د لعد وهو ىإع

 | ىلاعت هللا ذر صاعنب ةمع لهدم ازممالا نيانسملا صضودداَرا اوتوكر رسااوت رواسملا

 نبت ران" هيأ ءارلاذ أفا ردمل نأ ن مسح اال قمناسنالالم 1 ,6 وقالو و هع

 تنأا ولاتفم كسنم ل جر ىلعاون ملاص | نيانسما ثءمانلاو و هشءىلاعت هللا ىضر وقرأ

 َنالاقءوىا هسئءىلاعتهللاىذ ردت ولا نئدااح ىعنءاثلا حطصاف لءاغبان أاملاقذ

 ال هللا ةقىاى ملا“ ةلانلعأ تن لاق وهتعاىلا هللا ىذردلا ىلا اهعقدم ةرأنب تان

 |موقلا عنام و هنءىلانعت لدا ىذردلا ذأ ادديد مش نن كن الوم هنؤ-أتنأ دلاح

 ةباورقولاق امهدتحاىل+ ةئءزهرمغن مرخ الا نعني ران م لك زا ّممتدثو

 ءاولل اذخ ال ه:عءىلا هن هللا ئذرادلاء نأ دعس نب ادق مهو مزه ىتدنيكرماملا اواتاك
 واشثعح موف“ ةأءاسان اوابسملا عضو ىق- هلع ةرهاوسأ هللا مه 5م ولا ىلع لج

 2000 بص اال هنعىلاعت هللا ىذ ذرادلاخنأ كلذ دس ول رولا هللارهظأ و

 ددع* ىحن دوكرمش سلا نظن ه ةنعفدر درمسدم و ةرمسف هدمه *و ةمدةمه.:قاسوةقاش سلا

 زامضاد_هد كاذنوكي 0 وو موقاهاتةلتلقاواَتقن او ءزرماواو.بءرف نيإسملل
 اخنع ىراذااىورو مابأ ةع.سلاّدةااةدمتناكو نم اورلا نيبةافانءالف زياسملا

 ةدفصالا ئدبفتنثام و فاس ةعستة نوم مولا و ىديؤتقدنا لاق هنع ىلاءتهللا ىذر

 هناقىا هباحصا ه . ريش أةكاذ ىلع بويل ع هلل ىل هلوسوئلاعت هللا عاظاو ىهنت أ ةيئاسع

 اهي لاق وت افرذتءانمع و ريذملا دعص مث ةعماجة ال /صلا ساما | ىف ىدان كا 3 ىلع علطا ل

 اوقاطنا مهنا ىزاغلا اذ همكشح نع مريخ اانالثريسح نان ريس بان ريش بان مانلا
 ىذر در ةوحتب ١ راادخأ مندل اورفةتءاقا د.مشهنعىلاءتهقا ىذددي زل و ةدعلا اوقاف

 نبهلنادمع ةبارلا تأت هلاو هر فغ:_ءافادمهش تق ىتح مولا ىلعد ثفهنءىلاعت هللا

 ءاوللاذخ أ هلاو رفغت ساف ادم مشل تق ىتدح هيمدق تت دن او هنءىلا.هتهللا ذرة ساور
 هلياعك قوس نما قم #دسدنكلاو هسقثرمم ًاوهوءا ضال 0 ندرك, 0 إو ىلا ءاولانيدلاخ

 ف._سوةرخشما ا اوخأو هللادمع مت ددلولا نب دلاخ هي ارادت ا مث ظفا فو هريصتس ف , ان

 مدع هللا ىت> ةصارعدغ نم نيسةفانلا و رافكدلا ىلع هلقاوإ_هللا فومسس نم

 لاه
 فذخلازاي هيفقةيشاملا هلك أنام هرهوفاع ميجا دمالل !ف.فصو 'لوهم ا نععلا كاوا لعن ,واك هل أوقو هنئالسال

 هيقدحال سل ىذلا حابملا ىأملا وءافلافدةكو لماما حب اهءاذغ رن ووكلاء ىتسعت ولك أمّتأوُأ ل اى



هلا رءافلان روكسو ”هلمهملا لادأ ارتسك مهتفد نمو سردنأ اذا( ”وشلااثءْنَمثأالو الم
 ذا عافتتالاو اها, ءلآو ليلا حاس م

 مرصبأم مهل نمانل ىاءارلا فعول ءهملاداصااريسكيمهمارصو هيأ دّياماهراب وأ رمال جا ا
 نم*ارلارسكيمرهامتدحومءابو 417 . ةنكاسلا ماللاوةكانمارسكب تلثلاورقااوهوهسنمجرذكامو عطقيىا

 مد ا دسم

 ! تونا ديللااو ةبملت ىنآلاو
 ىلا ةمرهلا ةقانلا ٌهد_دوملاو

 ىدأا هلمهأان لمسفا اواهمان لاط

 قوناادال وأ نم همأن ع لصقنا

 ّندسملا ءارلاو ءامثلاب ضرافلاو
 ىلا ةبادلا ئ>ادلاو رولا ند

 10 :دكلاو توسلافاأت

 دقونّة-ودفمواوذ | ءهمءاح
 ىذااةرو كمءارف واولا نكست

 ةروذاىلابوسنم# روح ةقوصق

 ليقو نأضلا نم د دواأ-ىهو

 ظرقا اريغب د واللا نم غيدام

 نيغلاو "هلم -ملاداصلابغلاصلاو

 اهوةوةاشلا تغلص. نم ةهعملا

 ىقتلخداذا كلذواهتس متاذا
 ٠ حياقااوةعباس !!ل.فوةسداساا

 , ىثوهلمهااءاطاوءارلاو فاقالاب

 ةنسلا ف لثدىذا ا لمفلا نم

 ةياهئلا قوةسداسلاوا ةسماخلا

 محغااورقبلا نم غلاصلاو حراقلا
 فكلذو هئسىمهتناو ليك ىذلا

 هنادسمللا وة-هداسأا ةئسلا

 مءاىلاعتو

 سو هيلع هّقنا ىلص هياكرك ذ) و

 « (ىهلعلا ديراح نب نطل

 ”لمهملاءاطلاو فاقا !حفب نطقو

 4 فرغصم'هإ هع ى لعلاو نونو

 ىلل_ص ىئلادثنا وس افلسو هيلع هللا لس ىنلا ىلءهموق عم منطق دذو ىاكس / مياعىبل ث لح 0

 ههجوةةسردملان كه 3 بدك نءةمورالا فاداضن تدنن 03 اهب ربا رخاشتأ د هلوقل سو هيلعهللا

 بدحلاونياقسلا ف ىاتنلا تو » اهجاجوعادعي قطا لسستقأ «  بضعلا لاذ ق سائلا اذباملذا ف

 1 2 مول نأ رمت اق ومس نءنفسمنا مهلا لاف مىهياعمشا مهلا 0 او دفو) لاف أ

 هللا خفف ىلا عت ول راس هللا ف وه بع نم افقدس ءا والاذخا اهذافو هللا ف سد|ا ىم“

 د لولا نبدا فوعنم نهسرلا دعى ثالاق قواىا نب هللا د.ءنعو هندي ىلع

 ايهذدحا ل ثمتةف:ًاولردبل »أن مال ىذ ةوقلدلا الاس لو هيلع هللا لص ينلل |
 فرس هاف ادلااودؤئال لاق مهءاع راف“ فن وعش مماهلنال اوسرابلاةف لع كردتإ ظ
 ةطاحال ماو ادفو ارصنادهن دوكو مهم علاق راثكلا ىلع هللا ههريص هللا فو ومس نم أ

 ذامدة:[5ىافال ا هنالد ؛هياصعلاو فاي ١اما وناك مجال مويلعم ه رباك و ممم ودسعلا |

 مهنمهسنعمللاىشردلاباصأ (ذيإ اورو د) ةء ةءلكس يافا ةةينأ ةداعلا !ىضتق هناك أ

 3 عا .دملا ىلا اورق 2 ميلا :اطنا ىقأب امفااضال اذهو ةم:غباصأو ةوطع“ هل |

 قايامرخ [ىلانودار لا من مهلذواوةيةلب دملالهأ راصتمورلا ع و اوسع

 ”لعلخد تان نعد ىشررغ ردع حيو زئاام_ممءدقلا ىذر سعت أب ءاممأن ,ءوأ

 مهمهتتأفرم ةعس قدد ى .نال اشو هيادصا و رة عج بدصأم ول سوه .لعهّللا ىلص هللا وسر

 تنأىبأب هلال اوسرابت لشفق رمش هتدازتلال ىق-ىكبوىاهانبعتفرذو مهن

 ميصأتمقفم ويلااذ_هاوببصأ م'لاقئثهباصاو رف_عسنع كغلبأ كيكيبامجتأو ||
 ىلوقت ”الءاعمأ ااهل لو ومد مل و هماع هل ١ ىلم هلال اوسر] هو ىاءاسنلا"ىلع 0 اوأ

 ءاسنلان ادتنال اوسراءلاةؤلح نال ا ل١ ءاح واد-شىل رذئالوارعت ؤ

 نم :ملافو لوالال_ثءهللا ف عج رمت بهذ نوت 32 نويلا عد -راثلاكنتفو نيمع

 هماعهللا لص لافو بارتلا ن «هاوفأ ف ثحافنيبأ اآناف. نكست يهذالاقف ىننمطي لف

 تفلخامنسحأب ه8 ردى ذهةاخاف 3 اوما 0 نم ىل اردد مدق دمها ١ مل-سو

 اولفؤتالل اهو >أ ىلا ملسو هماء هللا ىلص هلا لور حرخوهس دذفؤ كدا. ءءء نمادسا ظ

 ظفافوىا ىوّننا مهم-اص هأب اولغددق مناف اماعط مو اوعنصتنا ارفع ل نع 1

 هءلعهللا ىلصلاةفدا.عاولوةىهو انعم ىضرتةمطاف لعرسو هيلعهللا له لشد

 سو هيلع هللا ىلص لا غ ىك اوبلاظذافو ةءكسابلا ل, ءافرقءجلشمىلع لهو |
 مهاغشدقم ماف 0 ١ هدشو) م ةا مومسفنا نع ءاواغخ د قنامامطرم در ةهج ىل ”الاوعنصا

 مل-بوهملعهللا ىلص بنل اًةالومى [سنا اههنعهتلا ذو رذعج نيهلنا دمع نعو هيقمهأم ا
 هل ادع لاك الفاف هماع تاعسو تير هتمدأو هتط م همفسأ و هدئعطقريعشلا تدع

 قوخا عمل دسو هم و 500 هللا ىل ههّلذ ال وسر قسد .و ماعطل اكلذنمتاكأف هع هللا ىذرا



 5 . اًدههنروصاذهو موتها نط نوار باع هه وق هذ بطاغواناك هليتكوا ريش نر هعمل لس ىبلاةلاقث
 ةدشاهة تاك لاا : اواهتقؤلة ال ىلا ماكناب ىولعلا زا نب نطق نم ممر نم مال ألا هرأظ نموا عفال تاو باكر ئامعل
 ١ ةلومهاانعم موي ماع سن اننا هقلاديعوةدابءنيدعسو ىلكلاةفلنيةبسدمممةعام ىودونيلسملا ه6 دوش ءرضعمب اهدهعءافوو اهدقع

 لك ىف رائظاا طاسدل !ةمءارلا
 ةلوجاوراوعتا ريغ ةقانن ني
 ”ىوشلافو ةغالمها ة راق
 امفو لئاسوأ لماحة م سمىدولا

 نوعملا نيعلان لود طاوس .

 هع مط رسما ف 3 را
 الإ و و ةف.ظو مماعدارب اذريدل 0
 هلوسروهلنا كال ذ ىلع دهعؤرفن
 ساه نب سقنب تيان باكو
 - رتاههلانا كلذدريسفو 5

 كا

 ْ تءءفراصانلك لبو هلبالع قال صوهسعهرزودن ز مانأ | هن الد هب هس قى *.اوانأ طذافو

 | لاق معها ىثدر تعج ل“ ال لعف ىذلا ماعطل ا اذهو اند «ىلاانعج رم هان ىدسا

 | ةماولا س هرعلاماعط ىجستاك ٍةوضؤل |برعل ا تودي هاا ماهطف لصداوه ىليمسلا

 | ىلاعدو هنعهلتا ىضر هللا معلا ةريك ولاءان :ملاماعطو ةعمقنا ارذسلا نم .مداقلا ماعظو

 ش انك الو أم-ثتعبابخا هنمع ؟ةَددص فل لر انمهالا لاو و ل و4 لع هلذا ىلسص

 ا ل لوسرل لاق يربح ارب دراحصأ أ ضع ل .و هءاع هللا لص ماع مدئالو همق هىل كر والا

 ْ ْ هللا لوسرافربخ هلاك كتريج أخ تد ناو ىنربخأتتئشنا لسمو هم ب هللا ىلصدللا

 1 قالا كعب ىدلاولاةزهل ىضوو هلك م ظهري لبوه هالعدهللا ىل_صدشال وسر ءريخأف

 أ هقالوسرل اةةترك ذاك مهره ناد هزك ذي مادو اذرح مهد .يردل زلات انام
 ْ | ىلص كلذ ىأ ارزيحو يامهت كرهمتدأ امد صضرالاىل عقزدل اناملسو هماعهللا ىلص

 : الو هيلعمللا لصلاقو تدّتشاو بر 'تءجسىأ ل سدطولا ىج دة لاق لو هيلعدتلا وق نمرغصا يفاارةراسع

 4 ر رين ىلع ممم د | ولك ردن هه ىف ةح اور هللا د« و هنزاح ندب رو رفع س ىف لثم نءو جان روقلا- هللا والمسالاو

 سدلا عقم سمارةءست ًارواضا ارعاىاادو دضامهقانعأ ىف ةحاور نباو اديز تيأرف :رالاوةهحلا اظاارماللمالا هرأظ
 ْ را ًاوامهفوح وباضر ءاّن دواااهميش غنج اهنا ىللبةف تاأسف دودص هقدعف

 رينو قابل لاهل سو هلع هللا ىله هناك و.سرنا هنءمتنا ىذر ةدانقنعو لعق لهناق

 |هيلا هركوةابلسا هلا بيقسهلناهنعل ناط. ثااهءاذس هنغهقاىذررفعد ةيارلادخأ

 ش افي امهينأر (ةيار و رفو) لاق هنأ :ءهتاىذ ردهم ثتسا ىتسىذ«مث ندا اهامموتؤملا

 بهذ ن مربرمس ىلع متانا!ىرباسف ةنلاقىاىلااوءنز دما (ةباورفو ( مئان لاىرن

 معتاةفافارح ا ىا هيمحاص ىريرسنءازاروزأ ةحاورنبهللاد_.عربرسف تءأرذ 8

 اراصممل- ةراك هنافىا ىهتنا ىذءمت دؤرلاا ضعي هللا د_عددرتو امضمىل ل٠ هاذه

 ددرتلا ضه:لوزخاا ىف .ددركنو هسفن لزك سد
 ْ ه4 :هطلاةاوزنيهللادبعلخد ظنا فو

 | عصشتقمسفأبت اذ لكس ة>ارشلا هئباصأ اه لاك هضا ارخعاام هلل 'لؤسرابل .ةذاضرتعم

 ١ ةنحلاىفام عيزيطي نيج احدي دار .ةهج لديأ هلل !نا ملسو هماع هنا ىلص لاقو دهشتسأق

 أ امو هديكستم هو هر هعتس ر دصنوب انوق انج واههئءهللا ذر دنع نب هلذ اد_هءلاق ءاش ثمح

 نر روىل يعءاه رشا ةحوتفملا

 مهيلع مالسالا هده نم وىاهعئف
 ىشءاهلا خفب سين اوموأاو هريغ نم

 نوكننأب اهسغنأ ىرتىودا ّْ
 طاسلا و حاممءالك ىف ةفاس
 َْن ؟رائظااو اهدال وأ اهءمىيسدلا
 وهفاهدل و معىلع هك دو
 هلوقو ُهَءَص ص ىعع راظ عج يعبأ
 ارد_ةمسدالءاف عف 5رلان<- وأن
 صر ثيل تام لهو
 نهدردطلا اذل_هرخع ع ندع ءانأ

 لد :الا فارما عا ا 0
 1: فو ةصرو ةنعطظفافو اش وحا باابدي ري يدا ةيحارح نيعست يل

 ١ ويل
 ليقأ(| ةفواح ريزيئاعوةعضإ, همقش ىدحاىف' 'ودح وة نيءصأ دقن ور هن زمص ذرخآ طظذا

 ضال تايْن» ع ىس

 | ئعسنأا ةياورو ني ديو اعيرأ لد .ةو ىا حرب ةنعطو فم س ةدرمذ ني« مسو 1 هندن نم
 تاهل ا د 110111 د11 لال 1111 0111 اولا. ل5 ككل او اا ء.هل1 117 اا ال1 15 ل ورام

 راوعملوقو ةاك لاا يف تجول
 0  لمعف وأ! ةرئاملاوءافب افي ةلوهلا ةمغال مها ةرئاملا لو اوهلوقو برعلا هنمدارملاو اههذونيعلا فب

 خفييوشلا ف ودلوقو وقلق هيد لماوعامنالئاكز اد نمذسخؤنالةزبلا مول لمع تل لالا نا ىنعملاو ماعطلا ىشو ةيبملا
 ناتئسالامةنبملاوةنيمسلا ايلا .زثوفارلاريسكو واوا في ىرولاوةاشلل عج ميسا ةددسنملاابلاوواول اريشكو ةهاتبتلا



 لن ع و ناةئساها ازمة مانسأ مدقم تعذب همام نأ ضعي فلا ف بباولاداعورفلا فاكألان .

 أ اودلعائهام

 44 ءامال اهمةسالىذلاعر َر رلا ىركملا أو تعت 7/١ ص سرالا هج و ىلع

 هملع تضرعفر |وناا رخآق ادم هو و همل : أام-ممءهللا ذر رعب هتلاد_علاق تنثأ

 نامت ترطخأ نمسا |برغتىت- تشع نا ىم ادد :ءىدرتو هعضت عاصي لاقتءاملا ظ
 ثول: الا: :رثالث لدق :وهيس و رأ وىدخاةرع وادمهش سعدلا ب و هرغ ل مق افاصتاخ

 رشا ١ رقهدس نم نس سأل مقءناكوأ نين سرعشعىلعن هنسأ كاك هنأ مدقت هناهمؤؤ م

 لدقأم ىلع :ولاف هللا هسرريثكن با تأ ١ ارم نيس رمش لق 2ع نمّوسأ بلاط ْناكو نيدس

 اءاعتال ه همسلو) د الدو عست ل: مو .ولد,عنا ىذ» د د نام س راما 7 م نسأ تاك هنا|

 رشءاوت وةيسةرشعشس الث هكعماقأ اذ روهذشملا ىلعنينسناممنب اوهو لسأههج و هللا عرك

 هللا ئذرهن ةوكوةرحتملا ند نان ءةئ-س ف ناك هو و6 ول وةنساو مدعو ىدحا هرغو و

 ماك لاف اممءهللا بذر هربع نبا نعد نيت قسد دو تنس يناذال اتاد تامهنع

 هللا ةجرو مال سلا مكسلع :ولاةزءامسلا ىلا هسأر عقرف ل وهيلع هللا ىل-د هننال ور

 نءالم ف ااطىنأن برة_هبىب ره لاق ادد هع:ست تنك امهللالوسران سانا! لاف

 ل_بوهيلعمتلا لصقل لوسر معاقل م لى شيطان داماو؟ ىلع ل-بفدكت الأ |

 ىل هامش عيا لنموه بن ايف تسب ايا ل رانزو عويد نأ 0 نوإتملاو ٍْ

 هدخأف ةرفع سن هتلاد_ههقأف ةرقع نءا ىل ةوطءاو مهوا اخ نانسداا ١ اوذخ لا ةئئاد ١

 هءاغدللا ىلَص هنبآن وسر: ىل لاق لاف اهتءعدهللا ذر ارفغح نب هلل دنع نع و هءديئن لقت |

 هج.:راملا عمار ريظطيبأ اطىفاني رفهءاهبفتدأز ةة:لةسراملا تلح داعوف و ذه اهون ظ

 ىو رو هن دن نم ىلا عت هللا ه- طوءناح نجهل ل. ئاكنمو ليريس عمربطي (ةباو دقو) أ
 ةوقو ةمكس .امةهض نعةراءع نيجانلا ناهننا هور ىل. !.رساارك ذو ىاتو قاب مناحام

 حانكناسانجاممنأ الن اريظلا ىلءام بو دقي «بذع هللا ئذررةعباهريطعا ةداحور

 كاد فرضيالو ىاروصل فرشة هد : الارودلانال ا مهولل ق, ياه كيو ازا

 6 ّن وم تك :رواسسملا اراصو مدلانيخه ماهم وك الون وقان اننماه#مخأ ايامهقصو و

 هللا ىل_ضدللا لوسد رامصفهللا لميسي مترف نورار ةانمهل نوأوةيو بارتلا مههوجو

 لاة5نوراقلا نثهنلالوسراباولاه مما ظفا قو ثنورار ياا اههىلب ؛ لوقي ٍل_سو هيلع

 ناك هنا لعل ادوهونوراز اركسلا ىا نوراكمعلا مث ألب لو هيلعدلا لص هللالوسر مول

 مم مما همءهللا قدر هاحاوونب !لدقاا ةباصصلا ضعي نعو كامةالْلَرَت رود ةرجاش يس

 ءاوقلد إو اوعحارتم ةيزهأوسأ نع هتاىشر نواسملا 0

 | لوقي 5 اهمال رصف :
 اركان :ىذالو فرعىذب نمدأ 0 رزطص تدحخ نطق رئاذام :

 . لاقت يفرم أت "اذانجياهودسأر عفرف

 كلاريطو سامعنبان ءىناربطلا و ءامس-أ ىف ةك.الملا عمربطب كوبأ كلاشه لو 0

 ) ١ اوه رام هيد ردملالهأن

 ىراي شا غو كرديلاخ » رس بل :اولامعاو 1

 مقيما عساسازجلا ول * رض ىذالو عفن ىذب لو
 71 ١ لقتسمريسابيلارسو :» لكلا تادبرثينجلا لحرا

 ىراؤلاز هاظأ ١ هاا نيعملان كااوريغصلا اره ١ لود اومهل اومأ بلاغادمتاللبالاو مغ اةاك ز ىلع مهارصتق

 صا5د نانا وقتي ىانيمالا همم! اوقورام لا

 لع ىلاستو هناه٠ لاول دولا

 هيلع هللا لص هباك م ذ)»

 «(رعد لاول سو
 مجاهدعب ويلمهملا ءاخلا مضل
 هللا ىذر ىرضالاءار اك اسأ

 ن.كالامىلا ى

 ناك ريذخلا ديزني ريس نب و
 ىلءوهدفوو نع ملا لام أ نم هولأ
 هعطقةساو لو 42 هءلع هللا ىلص ىنلا
 ىنلالد راواهانا هعطقأت امد 1
 ند , وأعم هعمل وهملع هللا ىلد

 مللسدل اههنع هنأ ىذرنامغ- .ىلأ

 هنعهللا وز هن وامن اواهانا

 5 4م بهسأو همع

 هلأ سءذاارح ه_ةرحأفا.ةاح
 هناىأروىأذ هنا هفدربث ا
 ههعدر ن وكمال اوك ْث ,وكنال

 كوالا هفد رب نعت -!هلل تف
 ينآفام_مسلي نا هلت أسف

 هي ماف ىفان لظكنودلاكو 5

 سمشلا رس لائق كفاك ثادو

 هملعو قدو هت ب ء واه منم

 ءاردأ در د نب لد :اوساع: كلذ

 ءاقلتف هماعدف وف ب واهم هدالع

 تددو:لئاولاك همركصأو
 هاناكو ”ىد.ننيه_ةلجم تاكو
 شع نم ص مالسالا لبق
 امولهدذعمانف هلددعمإو اه دمعل
 قافالئاهان وص ع مف ةرب ةايظ ا



ئيدملا ف أى ع راسنا هلعطه ملا ماقفههجوأ ممل ارخمم لسرلاريخل ]وسرلا 122 ىلضألا تاس نيَدنْنَدو
 لش دوك 5 وة

 هعمه لجأ اوهءا ره طاسل دول :وهماعدلنا ىللدىنا هان داندحسلا
 لادقالاد مسر## نب لاو اذه سان لاا لاق و ريثما دعض مث

 5573 مالسالا ىف ايغاوه دعب ضرأ نم 1 نأ

 كرانمهالاتقدص لاذ هللا نيد

 : امهدلودأو و هدو و ل_ئاوف

 فولو هرعرخ[ى ةفوكلا لن
 هللا ىذر هبواعمةفالخ ىفاعب

 ءاقتا ١ ىف عت وو بةءام.هلو هنع

 هعمو م بوه.لع هللا ىل ص هلا

 باوصل اوطلغ هنا ل. .ةقىدنكلاب

 ىزو-لانبا لاكو كرضانا

 عنام الف ىدتكلاوأى :رضحلا

 منا ايدانتك ايسر ههريضا» هل دوك نم

 انك مل ءوهيلعهقتا ىلص هل سك

 نم مي-رلا نجي رلا هللا مدي سرق

 لاسمقالا ىلا هليا لودر لد

 قب اشم عاورالاو "هلدامعلا

 الو طا االار ققمالتاشةعسلا

 ن بو ءسأ اف ةوةحشلا اوطنأو ع

 هوعةماق رك, مم فز نمو سها

 فكر نمو اماع هوضفوتساو ةئام

 الو ميماسضالاب هوس رض تلم

 ض١ ١ارقىفةعالو نيدلا ف مصو

 لئاوو مارحر كسم كول اعتدنا
 هريسةةو لامقالا ىلع لور رم نبأ

 كوأ. ؛انودءعاسورلا مه لام ةالا

 ةدد وما ”هلهامعل او كولملا لمق و

 مهكل م ىلعاو رة أني ا ةح 2-1

 اذا لالا تاهمعنم نول اريال

 عاورال اوتءانن ىتمىعرت ابتكرت

 هرح .[ءارلانوكسو ةزمملا مفي

 تركتذاوهةك رك رخأ م ملء[ مىفانأ او لروهط ىغام هللال اوسرالاةو

 الها نواوةيو 1 نوفي نوأ.ف اميل دب هس له أ ىلا» ىتىل- لانا م -ارش 0

 0 ولج مهنعهللا ىذ ر ةباصصأا ع نمار ١ هنآ 0 نيل ا

 : ب مهزاضارا ارفاانتو. :هروهقلاليبمف نورار كلا م: وقيم السر 7

 أركسعا همس رتل هسةعدللا ىذرالاع .زاهماااو مث :ودعءأ ازامخا نيس هنءهقئا ىذر

 نمل رك 'وهماع ودا ذ ىلع هنء هللا ىذر ادلاخ ل ءوهءاع هللا لصوعنلا حدمدقو

عنؤ هيل ذش أ دارأفمورلان هالدر نيلسملا
 ٠ هللا لص ىبتلاريشأ نلف هنعهللا ىذردااه

 هللال وسر لاةةهيلعهترثكستس لاك هبلس همطعتن !كعنم امدل ان لاق كالذي ل.وهملع

 كلذ كلذ عفدفادلاخ ملك هذعهللا درك لامن ف :رءناكو !هعفدا لو هم هيلع هللا ىلص

 ْ قلطأ كلامي ف وهيداا يمال ل .وهماعهلثا ىلص هلال وسر ىلع اومدق» نأ لبق لح رلا

 5 و4 ءاعمتلا لص يضغفءوفو تالذ لترك داماهل لاقو هنءهللا ىضردلا ىف هناا

 بادلا وها لت اًقلاناهمأ وىفا أ ىلن وكرات نأ لهدلا اي هطعتال دلا. 1 لاقو

 ىق ؤوعلارب رز هه هفد دوش اود_هددأ هوقدت ثوكم ناز ا بع .- و هعئمفاكم

 هفع هللا ىذردلاخ باقاامدمطتو هةمرحْكل من اودلاخىف هناسل قلطآ نيحهنعهقتا ىضر

 مه لق مهنءهلنا ىذر هلك شيخان ا ىلع ل ديقامس ١ اذهوءا سهالا ماركا ىف ةمل ملل '

 ود_لاةرثكحص نماوأرااة دما ىلا اورذ سا نمةفئاطاناك اءاونوزارفلا

 انا انارمأ| ن نمل: تاب ورغلا نمتسدلا مث !قالاولصالا ف تعينت هو وزءددهدع و لمأت اف

 لع هللاو هيف نكي لسو هءاعهللا ىلص هنال اهرك ذى الا

 0 تع 3

 يشوع ]وش .ةزامتع قل كذب لل ماض !رقزيل و 0 .وهماعهّننأ

 تاخدقهءفلخدملا م مهدهعو شا رقدقعءىفلخدينأب حان مو لدا هدوع دو ا

 ناكو مذةناكرل- وةنلعهلا ىلههللال اوسردهءىفةعءازخ تا>دو سا رقدهعفف اركبوس

 نءهماع مهام ىلع مو هب هن سامأ الغاشم ,مال_سال اره ىاءامد آوت كلذ ل ءق

 ىا دود .لعهللا ىلصىنل اد ماهنب تلطا ادب عءاقاح ةع ارح تناكحو ةوادعلا

 ةملفا ةًاوتاحاس ىلع لذو وليف هوتاما1 ىاطا ا ناف ف انمدد.ءنب لذوت ول هس ىلع هنورمصا لب

 026 لد وا ض مدس او.كالذاد اطأادمعب لايمرعم اح معلا يهل » تناك

 ةيم 1 ةمقملا نيش اوميملا فيس املاودوح ولان اسأل اةند.هلا تاءمول اود مهو عن تار عج هلههمندع

 ءاسؤز ممن, نوقصتمّنملاب مهئانصتا عممهف ةودح ولان اساس ورلاةداسإ 1-0 اهةسقةاةةمامهنس نيتدخوم نيءادو

 مهمل نيتعلاب وةنضأ اةانثملا ْن ركوة -ق وفل !ةايثملا ركب ؛ ةعيشلايفوملوقو عاورالا موهفلوا سم هتادزيالفتاداس



 8 و 3 مظل وال اوةلو5 اودو رقيلا ريسغىاناوءلان م ةقدمصأ اهسفبةتامىندأةعدتلا سس ءوماقاا! و محْغلاَن من وع رأ د

 ا دواحلاةمخ ريسماللىا ةةفدهم'اطدرخ وح فلأف ةتت اهدسعب هزماللان وكسو ةزمهلا خشب طام طاملال و واولاد :وفاَقلا

 | ١ هطولب هطال. نمدا للربع: اق دوعلا ارمشة وهو ماللارسسكي طع مآ ع صح هل هلي رزه

 مهئم.ءاذراخخل !ىهلاوخا ىلا يّدكو كدعنمو كندي ل دئالهل اولاقإ ةييسوس ا هلق

 كئمان المالا اوتذ امانة أنبا لعنّدرتاة ميلا بروهلاولاةو الفون اوأفاكارن روم

 هللا ىل_صناك و سعت دوع هم 1ئ لف ول فاس نا دعت ةعا رخ فاح من هد درو فيشلا

 ىذرب هك نس ىلأ هءلعمأ ًأرقو باطما دمع باك ىلءءومةوا مهناف فلا اكل ذيلعيول و هيلع

 مدقاذاة عازل 0 اج وهو ةمد دابا هبذدع هللا

 د دو 6ع مكمل واتش نا مهدهاش هلع ىذاف اعرق رقد ممن اعمهثمىآ ًرثا لهاومتاورسهيلع

 هناكماوح تد'و رييثقرشاام تاو ضتلاو ةذحاو دءأا ديا ىف الامو هقاث.مو هللا

 كد. هيلع فاا.تاماذه مهلل ١ ك_««ايمباك ةضسننا عاتمال ١قو ها وَ مرت لوأم و

 لئاماسارللو رص ممل ا ىلع اوفاام ةعانخ نم ك6 زو رع تالارو مشاهنب باطما '

 دهاشااورغاصالا ىلعرغاصالا وحامشالا ىلع حام الا قر همر اعناساة اح ةقوصرء |'

 تقرشأامثكشبالو ضة'ءال د ةع قو اود يعطر او كاع ودعتك وبئاغلا ىلع
 دي فارس ناسناةكحورعو نا.ثخالا ماق ا١أمو ريع ةالثي نح وو رعب * ىلع سه“

 نعمه ةرصخلا بلطملا دمعىلعف نونو اهمنوزهاظة من وئفاكةةعازخلاجرو مههمأ||

 بن درعلا عج ىلعمهعمن موهدلو و باطملا درعا ةرمصنلا ةعازخ ىلعو بااطلك ىلع همدان" | 0

 لوءدلاة فالس ها يك والفك كلذ ىلعهللا اواعج و للمسو نزحوا ب رغواقرشفأ]|

 تنكالذ فالس نم هيلع متفلسا|م ىلع و مكه ىفرعأام مو هيلعهتلا ىلص هللا

 لاسةيمهنم ةهئئاط ىاركب وئياهئمغاةسدملا مى تعقو ىتاا لامعا درت ىل مو ةئدهلا

 هيلعدللا ىلصهقلال وسراع»ركي :ىنداصطثنا اهميس و عاممالا فو ىا ةئاقتو ب مها

 ناك ممن يسخلا ني :رشل اراعذ هدشف هي رمضذفةعا اخ ن ءمالغه عوف هب غم رانصول سو 1

 ىلع حالسل او لاجرلانم هوةمعي نا شد رق فارم ا نم هئاغتومب باطخو ا دعلا نم مهني

 هل لاشي مهلءامىلعت ومآ م هودتغبالمل مهواحى! ةعازج -اودنمة كلديم هو دمأن ةعانخ حا

 سرق نم عجب مهمل :اهنو نب ريدعوهث الثواني رمشع ,هنماولةىامهماوباصأ د ولا
 نبةمش دو لهب ىأ ن بم هركعو ىا ىزعل ادمعْنب بطبو-و ةيمأنب ناوفص مهنمامغسم

 3 مهولخدا نأ ىلا ما ولازالو كلذ دءباوأ ؟ممناف مهنع هللا ىظرو هرم نب ل-ءعمون اع

 لمدرب نامةساباكلذفاوروا ثرإلو ىا دك ىازمإلاءافرو نيلي ديرادإأ]
 7 رضاناناف لس و هملع هللا لدهلال اوسر ئابيالاذهناو ١ اوذرعنملممااو :ظ وكاد مويلع

 ا ا رع اذا

 ريسافتلاف قاما امي ىسعملاو

 رش كلانضالو هلوقو ةي رام

 د_ض ن نوذلا فره و ةسممملا

 مح ألا ه را“ .هناا ىو اهايقام

 هل ردا وطدَحَو وزال ةزبعملا
 نك واه دعبةزمهلا عطقإ اوطنأو

 لعدن, وا آ1نولا ةقلب اوطعاىا

 (ش ىورو كانطنأ انا اذاشئرقو
 ةصقلاو تيطنأ ل عئامال' اعدلا ف
 دقو تاع وءقم مية دح 20

 آوطعأ ىا ةدوملا ريسكت
 رام نمالةقدصاا ىفط# ,ولا
 برو“ ءساافو هندنمالو لاما
 ةضفااةانثكلاو رام سهملا سخن
 برس عم ةد-_صومهرخ كو

 ك نم دن و أراك رااوغو

 نالزي وتالي ءارلارسكب ركن مم

 نعل له أ نكءاركبلا نملصالا
 ىف واهم رعدلامالنوأ د هب

 اهننونل |!تغدأن ةنكحاس

 م-رلا ف لولا ةزههاوفدحو

 9 1 تاصنا ئالذلف انف

 قد ملدا تغدأن اطخ لانا مما ا

 ولام فال ماعدالا نم علام

 هلوقو هادا نوكتا_ماق تعءر
 ناكساو ل -صوةز.همب هوعةصأف

 مم وفاقاا 3 :ولموااداصلا

 هزصأوهول ١رضاىأ هلدواانيعلا

 م رض اذا هعفصأانالف تعفص لاقي فاقن لدي هوعفصأاق ىو ربو فكللان طمس رمضأ |! لسءقو سأ رلا ىلع درضلا

 هوح رضئهوق |وقو ءوقن اود و رغئا بصنلاريمظف هاك اسوا ورمةهجملاداضلا مغ .,ءائلارسكو لسفو:ز ميمو فوت ويسأ اوهاقق

 / وهمذليسسإ يق يو وجبراىاة مدل اوهو حب نع نئضنلا نوةم وهضملا م و سكملاءا را دقو وتلا ةيهملا داضلاب



 . نبا قعيسوا و ورقوترابطابىاةنك 0 اوهالو أن يور جمل ادا ض'اوةزم هلا حقب ميماضالاب لوقو
 1 |قراعال ىارإعلاو بها اوهو مهول !نم ل .عفتةرو كم" هل -ههءداصإ

 ٠٠6 هلانيد ف ةةأرامبك ذخأنالو ىلا.هت

 ةماقا اهيرهكوريظتلب

 الوىوزيو نيدلارثاهثاار اهاناو

 هل هاا نيعلا فب نب دلاقدع

 ةريحالىاءاهلاو ةدث هما ىملاو

 ءانول ل هلوقو هماةددرتالو

 سأر و دوس ىأ َه هوءناا

 ' وهوب وهلا لمفرتن مةراعّسا

 رخفألالامساومإ وطتىا هغامسا

 نعد وذو ارهاق ةهاظعااو

 .ذهنهمهفاكمولعارولعج
 هلع هللا ىل-ص هنامتاكمنء ةذمت
 تاكهنااستمللهي هئايطاتعو ليو

 برها نءهدغلب ةغاىدذ لك ملك ملك

 ىلصهءازمتم نمكلدو 6

 ناك كلذ عمو و 0

 امالكمممذءأو لانا

 اةطدم مهالس اوءادأ 0

 عمادك 0 هالكت اك ع

 حاورالا باسيهن'اكو بواذلا

 :ذلندلا هلل ان
 اهاد_م 'لردال ةناعمال_با او

 لاو ذو اها ممةميف اديال ةلزكمو

 لس و هءاعدللا ىلد همالك مومدعل

 نءلج لاف ىرشزل' لاه زعم
 كلاديأ هللا لوسدا ماس ىئب

 ناك اذان لاق هنأ سه اىل_>رلا
 هللا ىذرركبو أهللا-ةذ اعيتلم
 اموال اقام هلال اوسرأب هذه

 "ل

 أن زمول سو هملع هقلا ل-سهقلالوسد نيبو مهننب ناك اماو دوو ةعازج ىلعر ل

 | لاق مولا لمفاعهره->أ اونارغس بألا ماشه نثر اءاجواومدن قاثمملاو دهعلا

 ْ أيت : د_ذه ىنثدحدقاو دأب و وز غمأ هللاو 12 دا هئاو ءفءبغألو مدهش أل رعأ اذه

 1 ْ ةمدئكلا, فو ىت-ل.ن ولان م ل_.قاامد ترا هركأن ور اراسما هود - وز عب

 ا لاسنماى هذلا هعكو وزيعلا مضل, رعلمقو ورغحرخ كلذدتعو كالذموةلادر تو

 || ىدعاز ازا ءاتوو ني ليدي هيف ةعازس ن مكا اك ارنيعيرأى ةعازخ ددسىا از عا

 ] ىلءهقلا لوسر ىلء فقو وددسمالتدو ةئدملا لسو هيلع هللا لص دقن لور ىلع مدق

 تاس أن نملاق "و سانا نيو دصسملا ىف سلاج وهو سو هراء هللا

 ) .ادلتآلاهساو انيبا فاح لا مث دان ىلا ب ران

 ادكّولاكقاث.ماوذةنو ٠ ادع وملا كونا! اًشيرقنا
 ادصمواهكرانوابتقو ه ادجهريتولاب انودبمه

 ا هللا ىل_صدتش الوسرانمع تعمدو ىالاسنب ورع ا,ترصُن سو هءاع هللا ىل<ىناا لاذ

 ا ام ةعازرش ىندي تهك ب رصنأ نا ترممنال طظذاىفو هللا ىف رمل الل اولا سو هيلع

 ْ ته مث تدب له ويا ور فداز ىسفهنم ع: مام م_مهنمالدب اورؤو ىسفت هن رصتأ

 أ لمسنا بالا 0 وديع ىل_دهلل الو ءرلاةةتدءراوءامملاىف ةباكم

 | لاه هدعهتلا ىذرة مدع رمسل ن ءوىادعا ار ىنعي عك فب رمصأن بصمأ اظناف وىأا

 ا ىلعلاسزنرعمودق ل .ةوم نما او ىمةءازخلوةرمل و هيلع هللا ىلص هللا لوسر تدع“

 | هللا لوسدن اا هثءهللا ىذرةشناع تثدكا دي همالعاو ملسو ه.لعوقنا ىلص هللا لوسر
 || لوسراب تاقخ تاق ثدح ةءارخف ثد_دقلا ولاقت ةعقولا ةححبص لو هيلعدقل 5
 |دههلا نوضَفُس لاق موب وكذب ىذلا هويهلا ضَقن ىلع ثود راسخ اًثدرقىر رز 1هنلا

 (| هلل ا ىذر ة:وعم نءوري1 لافرمشاو ارب تلاه ظفل ف ةورهن لاقريخ تاق هللا هذ رب هال

 هتف ا امام ودبل ماقف هل لاهدعتاولسو هيلع هل ايف هتان اوسدنا ابن
 أ كءءعس هللا لوس .رانتاقح رخلفا الثترمصنَت ثرمدت ترصنان الث كما كيما كءللو و

 أ ناك ل_هفاناسأام اكت كن ء اك اناث رمد ترن ت رمد املك مبل كبل ك-ءالوق وه

 1 لئاو يركب مهلعتناعأ اشير قشا مع ءارب ة عاش عي ب عك ىزاراذهلاك 1
 هّيودو« 6.

 ! مل يو ةملع هللا ىلص هلا لوسر ىلص عانالث انقافةنوعمت ااه" هتافتوم مهو, عماذطا ىا

 || لاف كلذدنعو ىسهتنا مدةتامرخ ىلا ادد شان ىف اب داءلوقب زحارلا تعمق ميصلا

فا -لةمناك اذا متتاقرلغ آل رلا لطانعأ لاف و هملعهنتا ىلملاقف هَل تاق
 ١ ىلص ش هتعدتل' ىشرركبوبأل ا

 ركا ًاسعزب|هاور دعس يف تأشأو فرب ذأ لاق كام عصفت فعماخ مهءاص تءعسو ءوبرعاا ف تمطدةاهثنال رع رأ

 وهتلاج ربا جل نمل عاف مهما مطار وعافلا خفوماللا ناكساو ميما مضي يفلملاو ل طامىادكل اد س وماقل ١ىفلاق هرب ع و

 ل هالورك_ئالعار ميلا دثو ةهقلانيغل امضي هللا ضار ؛ىةغالوهلوتو

 ا
1 

 أ

 ظ1110010أ]1|1|1|]111 1 ]| ]| ]ز]ز]ذ] ]ذآ ذزذزذ ذل م اا
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 داما فن نصف و43 رضع |ساءقل ١!نعح ورهلاىف هدم و هاقلا رسل ساما وسانؤ 'راسغ ىلع وهواربسق) ناك اذا جيم

 "نلطاغ نع هناك مالك. !|نالمق و عسمجلا ف همسك !سارقلا وءاهلا فن ب مسم وة مالكم اريك ًااذالح رئت تهسأو" لو بهما

 ملسو هماع هللا لص لا ةف عاجلا لق كا هنأ ها لجرلا بعاديأ ىا عامولا ةدارا دنع جالب الا هنأ امال برا

 ةناك اسائمىااءقلمناك اذا من

 0 00 زحاع هنوكن ع
 هعاو هنومثا اك ره ءاذنوك. ١

 1 ء اه ةث!باشم ىعم
 اهاط نك هانعم ل-.قو 7

 0 اًذااهر

 باو<لئاس 7 كما

 1 اًوسنأ 6ك ينام ا كلنا لوخحت

 ه-2ةغالب نمادذ_عنكالذك ناك

 عما وج نمو ل_هسو هلع هللا ىلد
 هللاتاواص ام صحا ىتاا أك
 ةءطعثد »ىف ره_ءلع همالو

 0 هنعهللا ىقر كويل ١

 هللال وسر ىلع ادفاو تمدق

 قر عم لو هيلع هلئا ىل ص

 ه.اعهللا ىلص هللا لوسر انهلكف

 همالكن مركحز و ادعو ب و

 سائلالأثالف هللا لادءأ ام

 ةيطخملا ىغاملهلا كم ءلانأف 0

 ناك وتاطاملا 0 ىلفلادا او

 6 رش ىو ىطنمو لو_سم هنا

 دادس أى ءور'ءاهثلا يلعب اهلا

 اس لسوهملع هللا ىلص هنا ميصص

 هنا تأ عم سلاح م وبثا دوه

 لوسراباولاةذ ةياصنتأشنذا

 نو رتفيك لاقذةباصءهذه هللا
 دّمأوا منن ًااماولاف اهف_عاوق
 اهاحرنو را كولاك امك

 اًضءم و أاهةرتثو رتم.كو لاق اهتماقت_سادشأ اواهع

 |الاولاا ولك كافر ؟يرارلا كم ممن باه ارواب تاور كل 20 للملا لم |
 اءااواسرأدهعلا مهذقأ ىلءش رقت ءدئاداو ركححو نم ن :رطد ا ذه لاق ا ود نكل وأ[

 ديد_-2فهماك دهم ىلاحب رخأ لا اوساهلامدلا ولا ةفةدملا ىف در 37 ,ودقعأا د ثيل نام فس |

 ل رب نالريساا ع رم نيا -ار ىلع ىو مو تامةسونأح ار هند دايز وذهعلا ْ

 سانال + .وهماء هللا ىلههللال لوس لاهو لس .و هماع هلفا لص هللا ل اوسرملا ةلكف نم حيو نم ْ

 عجا ار وهو ةدملا فدي : 7 ,ودةعلادشلك ءاجدق ن امس لأ: مكناك نامفس أم ودق لبق '

 ىانامةءانأ اوقا نان. اون اكسضاإف ةعازرخ نم سكر لا كئاوأ عجرم هطضملا

 هقملادشل مل_سو هساع هللا ىل هللا لو.-رىلا سد رق «هةهبدقو "هل -ار ىلع لك هلىلومو ٍْ

 1 نهر نك رتوال اولا هس دملا ىلا ء ميه لح مول سفاوعتصا فاونإندقوةدملا ف ديزي دأ

 ىلااو. مدمس عفى رمل ا هيف دس و'هنقو ارعدش أ ةهوقراف ناد_هيموكريءىملا' ءاذ ْ

 هبادصأو لاس وره عل لاقل سو هملاعهقفا ىلد هنأ (ةيافدفو) لاق ةفيرمشلا ةليدملا |

 اوقرفتواوعج رف .و هماع هللا ىل_ص بال مهئيحم ضا ىاةبدوالا ىف اوقرغتواوءجدا ]
 قيرطلاتءزاءاهرونب ليدي مويذةقرفوملاسنب و ,رعمينوىا لساسلاىلا ةقرت تيهذفأ

 لو .رىلاءاجليديزوكي نا نامغسوبا هس نافهيءاقرو ن لدي ا نامؤسانانا و ْ

 انلراعالاؤلاقف هم كد هم برأي نعانوريخا موقلللاةفةلن دم الو همل هللا ىلص هللا ) ٠

 كءاوأ بهذ ىت-تا.فس ولارجص مث لق ىف سال نيب لسن لسا بلا ىاك امنااولافو ىااجأ]

 لاق ل_-اسلا اذ هىفة_ءازخىلات رمم لاق لودباتاءق انين ملاق ظفاىفو موقلا |

 ةءاح ناك نئانانقسوا لاف املا ه-> ون ىاةكمىلا لودي حارا لقال لاق د -#تناام ْ

 والاق ىو“ لاا مقدس وذم هرعانأ اراهدا تقف مهازخمءاذسى وتلا !م.تقاعذ قلة دأا

 سارع .دلانامفسوب امدقإف ىسهتنااد# موقلاءاج د ةاهللاء فلا نامةس

 ٌ لودر ش رف ىلع سلي ن دارا لو ان“ ء ىضرو )مو هبلع للا لص ىنلا وز ةيهبحما

 مأ سس ”رقلا | دعه نع ى دقوا ىرذا|م هنا لاقت نم هارلي هيلع هللا ىل - ىدهللا |

 ّلاولاق سة دل ريم ثناو لس وهملع هللا ىل_ص ىذا شار ةوهلب تلاقى ىع هبّسدغر

 عمهسالارف «عبدعت ثناو مالسالا ىلاءتهللاىف اذ هلو تلا ةفرمُ ى سدا كياصادتا

 قاباد عب ناك أم ٌلرئاان ا لاةذ اهرب كو شر قدستفاو تبأ كم ابتعتاو مهد الو ْ

 ملص ابتاغتنك ىناهل لاقو ل_بو هملعهلفا لص: :لا اى جرخمت د نيد عسناوأ
 انآ تئج كلذ 201 ىبدهللال 1 تاكل زودوعلاددماق َة ةسب دملا|

 املا ملسوميلعهقلا ىلصلاةفءداوسدشأو هن مالت ا هس ةسوشل ل ا هن

 ظ اهساسأةياصسل ادع اوقوني-ميب رعنا اب نآرقل لزنأ انا ونا ذنمىعنبامولاع كام مصقأأ .٠ ًارامهلفال لوشرأيا اولا



 0 : : 0 ا
 , فراذكو !عوطظعمواهطس واهاحروداولا: نءتذ_هقىتااىهو دعاف امته _تاوفءانلا نمدعاوتااامأوةدءافاتد_او و

 قسدةفالع دلك و عت ةنرا واهتم العاماهةسا و و اهرادعسمى رض والاف 2م وم ارادتءاك. .-اههظو ءواهطسسو ب رمل

 ا دا عمالا ضم ولاو

 اعل ع ااذا قَد ىر هولا

 ميغلا حاونيف اًضرخ_ءمافءعض

 وهنن ءمال. اق عاناق

 وهاةسوشدىذلاو « ضن.ولا

 امنوس و مامغلا فل .طتسئذلا
 هنالداد_ضالا نموهو اهدوسأ

 !ملاو ضرالا فس نوكيي
 ءامسأ ههجوث غلا رصقاب

 ل_موه.لعهللا لص شي نأ دعب و

 ىفءامأرمأ قاف الا ىف هسمتك
 داق اوهةعاطىف ل_تدرطق لك

 هللا ىل_دصهنارها نأ هع رمش

 ناك ناساسْن ناذاد
 كلد الف ىلا ىلع َى ليكي

 هيلع هللا ىل<ىنناإ رامخاى كك ْ

 ر وهف اذان م -آمدقناك لسو

 هل ل وهيلع هللا ىلصىتلاقدص

 عمك نينكا لال_ميهرايشا ىف ظ
 نلسزا ًاوتازحتلان ههفتعوفلنأم

 لاا السا لس و هيلع هّللا ىلدىنال 1

 هسدووملع

 1 هللا ل_طههرّدأف هوم نم مالسا و

 هاوقبءافونولا ىلع لوه_.هلع
 نا ذابج اوس .رال_بو هياع هلل ىلص

 هلالوقهسلاع وجرلا ادار انيس

 وه و لكلم ىلع لرقأ 5 تامأنا

 نول ىلعم لالا قرعسمأ لأ

 محلا كولمن 03 لسان م لواو

 ١ هنا لص ىبنا لمه دسأو ثام

 ' ىعنعلاهقملف مو هيلع هللا ىل_صىنلا ىلءدوفوالحرخ ناذابن الد .ةوناداننءر سهم! لو 4: .اع

 . ضموأ لاق ىف

 ظ هاذا عملاق ث دح نممكم هذاك لهل سوه. ءاعهللا ىلدهللال |اوسرلا١ منلاق ناءفد

 | انئادم ىلع نصت لو هملاع هنقا ىل هنن ل وس .رلاةذ لد ثالوريغنالانطصوان دع ىلع ند

 اذه أي هيلعدريلا لسو هيلع هلنا ىلص هللا لوسر ىلع لوقا نامفسواداعأت انلصو

 | هتمحد_هناهنعهللا ىذر ةءدحمال ملا نا هللااموهج-ر ىر ذولا كلو

 هللال وءردلم اك نا ةماك ة عدلا ىشرركييلا ىلا بهل سو هسيلع هللا لص !|

 1 ةدلافاندزودقمااددح بركب ىال لاق هي اورو لعافيانا ام لاق لسو هب ءلعهللا ىلص

 مكلتاةرذلا تدجوول هتلاوإ و هملع هللا ىلسهنلا لوسدراو بف ىداوجج ركبوا لاقت

 لوسرولا مكن عفشاانالاقثهملكف هنعمقلا ىطر باطانانيرع تاغ مكملع اهتنعال
 امهللاق هناةناورىؤو اهمىا مكتده اطر ذا الا دا مول هتئاوذ لو هيلع هللا ىلصهللا

 | وادلاع كلذ ددءثهتنادإ هو الذاعوطةمن اكححا مو هللا هةلخ ا ادددئئا-نمنأك

 هسنع هللا ىنر نافع نيناشعىلاءاجبغأ وس ظفل ىفو ارمشم-ر ىذن متو زج ناسف
 كءحاصنافدّة_هلادد وة31|قدزف ك_ماومر يلب رق أم .وَهأ اف سل هنا لاف

 لشدفءاج ع م '!لسو هباعهتلا لصدراو -ىفىرا اوس نامعلاقفا دبا. اعود ريال

 بدبمالُع هنع هللا ىذر نب .وةمطأو هد ذعودهح وهلا مركب لاطخلا نب ىلع ىلع

 ْ تدك ند را الف ةحاح ىف تس دق ىناو اجرى موقلا سمانا ىلعا. لا ةفا يدي نب

 ىلع وهيل هنأ ىلصةللا لوسز م .زعدقل نام قانا كدي ولاةذفد#ىلاىل عفشا امئاح

 | ناكل لهدم َةْيااءلاةفاسهنعهللا ىذر ةمطافىلا تهتف هماكتنا عبط لامعا
 غل ءامهشاوتااق ءرهدأ ارش [ىلا برعاادس نوكمف سا انبي ريق له ليا ىرهأ:

 قر ىا ملسو هماع هللا ىل-ص هللا لوس .ز ىلع داري أم و سانا! نييريجينا كلذ"قدن

 كدا تراجاد_ةلاق ةأسهااناامنا تلاع سائلا نيب ىريسجا ةسمطافا لاك هناةياور
 لوءزملا اذا غ'تااف دهششل] ذراحاو اهجوُز نعي عسر لا نب صاعلااا ب بث ه زىعد

 ًاريعامهلثم سل ناءص امها.اتلأف كينبادحاىرأت لاقفلسو هيلع هللا ىلص هللا

 نمد! سدأ هنا نامفساب اان لاةفاماء لكس ءءاكت ثنا تلاقفاءلع ىماكف لاك
 ر اويل وهيلع هللا ىل_سهللال وسر ىلع تامة مل#س وهءاع هللا ىلص هلل ل اوسر باا

 (القئاوملاوهري_عامولمم سان امصام-ملنا اهلي اى-ىاهمعهللاىذر ةمطاقلوقو

 قذاوبالفةأ م اانااسمغاو اهلوذاماو اناكءنوك. نا نمّوب نم طرمشت ان ماما هيلع

 ْك ناس توك نأ اذ .عادنءنمؤملا طرشن الا: مويئنادمعلاوةأرمالثان :٠ مام اسلام

 امام

 هلئقد_هبهتجوز حرت ىمنعلا ناووهالر ممهساوشاءا دوسالا دل“ ةىذلانالءةوهل“ هن اان اىداىذلاناذكلا

 «اع ص ىلء لس و همل عننا ىلصره أو هلق الءلهناعلوخدلا نم هتْكم اه افد والا ل داازوريفتن :اعأذ ةلاسم تناكو

 / 5 لاق فيه لاق قريلا ب رضل هيرب قءالاو زرع ه-ئدعلن ضد وأ وانضاعا ١٠غ



 ىتومانأ وو نواف الع وهوّت ومر هثعهللا ىذز ىزاهئال آممأ نيذأن زلووهثءدللا ىدر صامل نند عسب داش

 هدعهللا ىذرب وخ نب نا مة ساد آىلو واهتمام وذنملا هتعهللا ذر لم نداهمىلوو َن دع ود زهئعهلاىذرىرعثالا

 ةءالولا كلت ةدمل علف ةكعناية وأ ١١ لهو)| ١ ناكمل-و هماغهللا ىلصىنا اقوال هنأ ممكعت لاق نولانعضوهوهو نارك 2

 يي

سو ةماع هللا ىله هللا لو ءرراوح ف ىراوح لود لكوذاصنالاو شن رق ارش 31 ١
 متل

 أش ىلءةرامهقاو ذهتءاكفاد تء-لاق ةر ب ارا 2 فو هل مهن عوطم أكل اموةدأر ا

 ود_هلاىن داهندح ون باطكلا نب رع تجاري همفدجأ ألف ةناك ىف نءاىلا تلح ١

 سائلا ريجأ ناىنرهأ لاه ل عأ ميداولاف مأ أش عى غيأ ىردأال هتوف ه ةيددص ||

 اهريك أاوش؛رقدس تثأو هماعتًاريحصالو د ىلع ساذلاراوج نمل" مى لاق ىا

 ةدئاغلاداذزت هع لد 1١6

 ةدلب'ا ديزي هئاىلوولطتم .00002225لسس25ُظ1 122222222022222 -5و 1
 زها اركبانأن اع كلوش ة محا : يدل نب صامل ن7 وزو هيلع هللا ىلص بنل ثني بني ز تنمآ دقؤارا خخ افاكم ْ

 دةءريمأ لوقا ناك ماشا شو. لا ا ميلك مهاوسن مىلءدي نموا لاقو ثرحأ نمانرتبأ د قلبو هيلع هللا له لاهو ٍْ

 قو نام ىلأ نبديزرهتيار ا 'ىلاهمأ اناا رق أِملَو نام سل نعام رتل ذمدةةدقو ابارسلا قىايسام مهاندأ|| ا

 هنعهقلاىطررعةفالخ ىف ماشا 1 ناك" ذهن اق أن نك فا»مأانترحأ ن ءان رب أ اها لاق لهو هلع هلث ا ىله هنو تراجحأ ١

 ع هنلاغُدَز ةدمسعىلأ دلع ْ نامةمانأن اتأدتن ءنامأال ةكملهال لهو هل هللا ىندهنم عقوىذلا نامالل اهذك 1 ا

 ديزبفو و 3 ناعم هس[ لاق و ' ْ

 ربك أوهو ماشلابهتعهتلاىذر | لاه ىدعناف ىلع ت3 نا دقرومالا ىرأ نان هكا انآ ايلاهو نوبو هلا مرك ىلع ىلاءاعأ|
 1 1 تاضرأب لام سشان نمو رجأو مةذةناكف نس عام او كة ع غيث كللعأالهطار ذأ

 ينأل ؟لخفا نامفس بأننا ٍ نايسوب أ مانقف كا ذريغكلدجأ الن نكاو هنظ أ امهللاو لاك .ثىعام: هك ذ ى روالاق |
 ةباصعلا ءالوز ٠ نم ناكو نامت ا فرش عتأن طأ اامهللاوالوةب اود دار سائلا ني تربب أفأس انلااهبألاةفدصتملا ف :

 هيلعدللا لص لوو هنع هللاىتتر || ادا لانةف لو هيلع هللا ىلىبنلاىلاءاجهن !ةياو رفو لاكئزاوّدرالو دعأأ|
 ىذر با اط ىبأن ىلع لوو تكم | هريعبكرغ ئيهنانامةشا.أا'ظقافو'لظنحانأاب كلذلوة:تنأ لو هيلعدتلا ىلع ا هنعمل ىشردس أن يبات لو | هالو رلاق:ىزا اوجةريو فرغنعي اد[ نظأامهتلاوال لاو ىا سانلاني:ترحأ |
 درعة وو نءلانعاضقلاهنعهلتا 1 اريسادمجت عيبماو بط هنأ شيزقت هاو هتيمغاتل ا ط دوش رق ىلع مدق د - قاطنافأ'
 ْ ل ل الال حلا 0 0 همالسا 77 وأ

 يزين موضعي لاق ةيواسعمنم

 نامت هنع هنا ىشر صاعلا نبا :

 11 هلق كلذ ريغ ىلا ْ

 ا نا 0 م وةك ".لئانو ْ

 ٍ افهءاحصأت ع. .ةدقو ىلءىلأدقا هقاوال لاه دوءوأ د 2 نه داك تدخله كءاروام
 هناز جم نمئىئرك 3 بانإة ش

 « (اسو هيلع هلا لم
 هي_ءلعمتنا لد ضدنا ازعمنارعا ْ ئ

 افسح نكمالةريش هسراو ظ ىداىلع راش أد -ةوموقاانيلأهتدسج وذاءاعتئ مودنفلا ىدغأ هب ةءاورفؤوئا]||

 د_ةرامنءر وبدلا كعرضش ناد |
 هدثملوأىف مد ةنامْئث .ه شا : / ' : |

 ٍ تنالافاعا وقىااللاك د ه2 كلدراحأ ل يناولاق تاعفتفرا وحس رخال نا اهةحأوأ ١

 | الوانعى-ةيالاعت دع واضررم دغب تضراولاه# ىندزي) ةلئاو ”لافن-انأا كلذ لوف وشن

 , | هقاونيولميلعكلةراذخةلازاىاالرافشلا تاوزئ اذه كراوجامءتارمعلو أيشانع |

 هانارسوهناوزغيف ح ردنا اهوا
 د-ئءةم اسأا اولاملا / هلت الق

 :رارك.هي نال كلذ نم ىء

 كح امك ماوه هنأ ءرك ذنااناثام_عنرك ذدعءأ

 0 راضالا نب نمعاما !عيسورمما !قاةدذاك ةضر اعملا باطب ىا قدا انو ورملا هداه قرادلتا صالا ىهذزملاو

 طرسشو هدب ىلع ثرهظ ن هن دص ىلع كدنى ل وةداهألةق ةقراشا-من وكل مهديكب ل دفت الابن اشي نائل نم ءرسشل ازعل ةزمع+



٠ 

 امهريغوةما ركجااو:رهملاىلا ةدامال قرامللا هالا ماسة ةوءاوعدقوط ىعالاسرلا قد هذ ىلع :روطثنأ ةرخعم| عمت
 نك هيث ثن ءرايخ"الاو ةريثك لسو هلع لنا ىلهاشل لامر الدنا م هيةلاطالا ىلا ةجاسالف مالكلا !!بتكقروك ذم
 ضرب هورس هةزيمملا تاهصاا, هنو ءركذ نمتلزل هلا ب :كرت امو ل_.ئالاوةار وتلا فد زانق

 ', هدلوهىدينبورخامو برعلا

 ة-..رغلا مومالان مهئءدمو

 لساامول_.هلا ةمقك ةسعأا:

 ا ةدَقلا' كالت ناف هءاصصأب هللا

 هلع هوم نرعلا نأشا : ةديز*

 مهر يصيب هنأ 5 ةريشم ه درك ذب

 ىلا اذهر روهظ»كالدو رنات

 لو هيلعدقلا ىلص مر ححأا

 هدالءمد-:ءسراف راند ومخكو

 اوناكو مال_سلاوةالصلا هملع
 دمت ل ماع أ اهل ناكداه ودعت

 ٠ 1210/3112332 راندل رلا كب بعلي نأ هي رك 1م ملعون د لجرل ادار
 ا ةنشئاعللا# ىا هوز هع نأ لها رم وزاولباسانأا لوس 1دقلا لص هللالوسر

 ىعوانعهللا ىذر ةشناعهت ب ىلع هنعهللا ىضرركب ولأ ل دف كلرعأ ىنأو ترويع

 دد -وظقأ قو اةءقد وأد د وداع له ىا لس 94 ,اعهّللا ىلدهللا ل اوسيزاه- ضمد ارح

 هزيوصتب ل بو هيلعهقا ىلصدقلا لوسز: نكرم أمنى الاسقف قنتو ف سنت ةطاح اهددع

 ريشت نأ كلذ ىاو ىردأ امن اوالت ااه ديرهست ,رتنيافلاه زوجت من تلاه

 هللا ىلصدت امث: ىأسساك دكم ىلارعسلا فام هئءهللا ىذدرتعور كيا لسو هيلع هلب ا ىلص

 انأنا عاممالا قو ىا زعهصتلاو دان مه ىو ةكمىلا رب "اسدنا سانثلا لعآ سو هسيلع

 ْ انقثإل سو هيلعهقلا ىل .ههبلعل د اسهنعهقلا ىذر ةشناعل اسال هسنع هلا ىضر راد

 اشيرقلاه هللا لوسراب ديرت نيأذ لاق عن لاك واف ألاف مث لاقنار ةمتدرأهتالوسرا

 وىذلا هجوما مهثءىوطوزاهملا,سانلا لبو هماع هللا ىل أور كب ,انأاب كلدف> و

 مهما لاق ةاسمم ع وامس ءاوأ هللا لوران هنعهتلا ىذد رك ونأ»الاكدقو هدي رب

 لاه هنعهللا ىذد ركبانأ نا (ةياودفو) ٌكلترك ذاموطاو دههلا اود ةنواو ردغ

 ديرتق لاق , ذأ لاف رفضال !قبديرث20ل لاف مالافاحر :ءعرذ نأدي رت أ هللا لوسرأب

 لاق ةدم مهو كس سدا هللا لوسرايل أف منلافاثير ةدءرت نالءاف لاهال لاك دش لهأ

 | لهأ ىلا مل_موهياعدللا لصلسرأ ولاه ةعا٠خ ارش عب بدك يف دب اوهةصام كذل..لوأ

 رخ ." الا موملاو هللانز هون أك م ءمهالوشد ةمدان لكى ني |سملا رهالوعن موةيدايلا

 ىأ عمرو هيلع هللا ىلصدتلا لوسررو اشتنادعب كاذو ىا ا .دااننانكمر رضع

 مدعىلاهب ري دام هفعهلنأ ىذرز ركون هلرك دف ىلا لافامينمهقتا ىطد رعورك

 ظ رفكلاسأ رم همن لاق ثدحهنعهللا ىذررعهض-و ل ءوقم هللاف 0

 لذئالهللا جاو نواوةد اوناكسف ءوسلك هلرك ذو باذك كنأو رحاسكنأ او
 الز ار كانأنا لو هملع هللا ىلص 21 دكلددنهت هيكملهأ لدن قى ب 1

 نس هرم نايرغاو هدأ هللافناكو حونكر عناوزالان منيل[ هللا

 لئامقن نمد .دملا تمدقمثىاردبى راس ىف لبو هداءهقا ىلص امهراشتسا ال ادموغ

 ذخمهللا لو هيلع هلا ىل_م لاق ةنبوجو عضو ة هب .ضورافغومل» أ برعلا

 ىلءذخ مها لاقاباو رفوىا اهدالو ىف اهتغس ب يك سا َر ةنع راءحالاو ْن دونعلا

 ق ةرطل ا ىا باسةنالادذخ | اونأخالا اب ع ثوءم-دال وةحةالا ان در الف مهراصبأو مهعاص»أ

 ا تافرمث نم ةرمشع عددأ طوةسو

 ريس ام ل ًءوىرسك ناوبا
 سرئلكأ [ةءسام تناكوةواس

 نسل اهيذ بكر ر سار اروةمس

 نم اهأ وسام ىلا اءهيق را ذاسدنو

 "نزع ءاتدصأف ندملاودال-.١1
 يلا نكن "اك ةفشان دلوملا

 وهو ناذيوملاب و دو ءاملا نم

 هدإ اوماهل_ءاكأر سوغنا ىذا

 د وةئاباعم البال وهملع هللا ىلص

 "رد تعطقدو أبا ارعال_م>

 هل لاةن دال_لاىف ترشنناو
 لام اذ_هنوكب ئدىاىرسسك
 .برعلاةمحان نم نوكي ثدح
 نسا فن :او»ع ن ءعمسام كلذ نمو

 177 تاو هنوعش ةغراندأا

 اهرورخو ةدويعملا ما:صالا

 02 بئادكا اروهظ نمةر وهكاارابخالا فلن وىورام كل :ريغىلا منكمأ نماها مخل دمع ن ماه» وح وأ
 ' هلحويلةءةحاجرو هلع ةعاربو يسد ءجو هرث" ام عم هجفلمأتن مو اننا هئعين ألا اهدعدو هس -اض- مايأو هندال اوى
 .هيلعهت | ىل «هلداقناو نم م" افءامشالا كل , لو هيلع هللا ىصءرصاعنرينكب قدك ادوودنو وية يفك ذب هلاصح عضو



 هاناع: نهناكو نا عا هللا مع ع نءىذمرعاا حب راد ىريغا مت تف 2 نك زر لاند اهي
 هو 0

 ..دأا لو هماع هنا ىلص هللا لوشر مدقا1 لاف دو وبلا

 ١٠ و .هتلاوف دي كءاجاماوأ,ةاوهلتاا وقنا دوي رم عمان دو مال لاقو هب نرمآو هقدصأ

 190100 ا ا

 مك رعاد-أاوءدتالمها لاقو ىااهبرعنهفرعما ةءاجس ود رطلكبفةوأ ىا

 سانلا كال دي لعو شير ةىلاري لال سيو هاعهقتا ىل عج أ الو هوعددرالا هنو رك د:

 و رعاشب ل_.مس مه وم م ارعك نكم مهن د ا: ىلا ىا تا رذىلا هع نأ نب سطام بك

 مدقتاك كلذدهباولأمافمهنعهتا ىذر لله+ىأ نية مر كو ةدمأ نب ْثاوَع وهدصو

 اهاطعألاةءواشي رق هغلبتن ا ىلءالع>اها لعدو ةأ ع اءاطعأ غ كلَ مهيب

 نافقودرطلا ىلعك رع او توطء#باام همفخ اها لاق وىااد رباع انك ريئاند ةرمشع 9

 باطاا دمع ىبضءباذال اومةراس ىهذأر كالو لاك قدر امل اريغ تكلل سف اس رح هيأع

 مل_سو ةماءهللا ىل_-د هللا لوسر ىلع تءدق تناكو كك :همضغمتا :اكو فانمدبعنبا

 م لسو ه.لعهلقا ىلص هللا ل و هراهال اًقذدحا طا تك 2 ةرمما هئهتداط و تأ -اوَد و هس داا

 اهلصوف ءائغاا اوك رتردس لن همم ملل قد ءاشد رن ةنا تااتف كن غرام كئانغ ىف ناك

 ناكومالسالا نءتذةراو سد رقىلا تع رئاماعط اريسناهلإ ارق 0 لو هم ةماعهللا ىلص

 ناكل تاعف.ى عناهب هتف مل_سوه.اعهللا ىلصدللا لودءاه اهياع كب لطحن
 هللا لودر أو ه,تد رخ مدا اهياع علطي ن أف وخاهسأررث اذ ىااسمسأر نورقىف

 دادةماو ةططوربب رلاوا اع خه و بطاح عم !عءاسأا نما الهو هن ءلع هلثا ىل_د

 لسدا نوكيا عنامالو ى د يمانأو دادةملاوةلط ورب اوارا.عو اءاعل_ءقوىا

 اذك لدعة أس عااك ردأ لبو هلع هللا لصلاة ف مهض»!ىلءرمهةقاةاورلا ضعنو لكلا

 ا.نمهو زف مده ىف هلانعج أ دقام مهرذ شد رقىملا ناب يطاح اههمستك دق
 هرك ذىالا للاكل ذىفاهاكردأ اجر خل اهةنءاو:رضاف تب أ ناف اها دس اواخو
 اها ثتذو اهالزتم- اف باك ماه« ءام هللا تدم بالا نيا اهاالافت لبو هماعللا ىلص

 نيزك مهلا, ماا ىناههج ما 0 ىلءاهل لاف امد هاد ذ اهلح رىفاسقلاو

 كنف ثكماوا باكللا اذه. م نس - رذقاو اواءدك الو طق ل سو هيلع هللا ىل ص هللال وو

 مسأ رنورق باذن ضرعأف ضرعأت ااه ه:ءدل1لا تأرابإف ْكةنء برمنأوا

 رخل ىف ه.فوةافا:مال او امداقءنههدح رغاىراضأا ىف و هنمباكلا تحر مسا

 ىف وكيت ا عئامالو مهضم»»لاق ل ل؛وارسلاو دازالادةعمتز :ز طاواب >2 نم هةدحرخا

 هيلعتلا لص جانأن ماما قأستو هلا هتعف دنا مترج ىفرتانشذا|تلعجامن اواهرب اذض
 ىا بالا كل ديل ءو هيلع هنا لص قنا لوس أفا نعامنعو تانسان جتنا مويهمدلسو

 رحسسا ل .الاك شح مكماا هح ودق مو هلع هللا ىل صقل لوسر نا باك !اةرودو

 باذكه وبل ههجونأ تتفرع ههدو تاك سالف همااز ظنالهاث- هس

 ىذلا هلا لوسر هنأ نوا عم مكن ||

 ةارونلاف ان وتكم دنع ود

 هن نموأ ىناو ه _ةوصو هه“

 ىلا ةئصراإ أ نءوهق داو

 ىنلا تدب لاو ه-:ءهللا ىذر

 تاقهتب ا رلق ل وهماعدللا لس
 ندد _هاشاملىادهقا ىئاذ_ه
 ىفهللا عقوأت هنود رونو هنواظع
 هللاىبصهقدصاأمو ورضا [عهلق
 داهتنا لم ىور ول سو هيلع

 انقءدص ناك ىدزالا ةيلعت نبا

 ةئمملا لمت لس 0 لع هللا لص ىبنال

 ادؤا زمدقي مهم وق ىف برغي ناكو

 هذه يم لق ذم مدس ذلكم هىلا

 سايئااععممو م و هماعهللا لص
 مها سل نمىاا ولاهام هقول وق
 تونملاوأ : ةناهكرلا وأر دلل
 ق رب وبدمطد القاعدا هذ ناكو
 ' نولوة» مهعفمانأق ةاه الا ىف
 ىنالافو هءاج ن 0
 هباجأف ك.ةرافئ نمكيلهذ فاز
 ' تاءوت :لرعبللا ىل »ص

 هدي نم «ايهمسا و دو هللدكلا ١

 الفلا-كد نمو هل]_كمءالفهنلنا

 هياالا هلال نأ د_يعْدأو هل ىداه

 هد.عاد# نأ وهل رشال هدو

 ءلعد_عادا مذ 1لاقفدل اوسدو

 9 وما تغلي دان ءالؤه كنالك
 لاف مه :لوأ هطسوىارحأا

 لو هلع هقلا ىلصهقدص ىلع ةلادلا نامل 21ه دوج قا سجسياو ةدرترإا قاذف اول أو هقدصوهيزم" افكءبأ آلدبناو

 داك :ىلاهتوقفمهضعبلافو هد مم نحو فو رشلاهوبورو نمهذهاشام عفاموب امذءال لاو كس محل املا 2

 منانىإل' رم أرقي ناو هنو هب وس :ىلءلديةرظتمداكي لوش م و هيلع هلا ىلص همس هلا هيرمض ل ما دهرانه ست ول او* يضاهي . ١



 هعمنكي )كلذ عمو رخل .ه رظنم ناكل 3 '. ةئييمت أن [همكن 7 |ول هئعدتا ىذ ل و دنا لاف ةز هراشمر طب

 هيل ااعدوهرهظ أ ىذلانيدلا لع ناو ءأالو لاح را ااه روةق» ةوذال وهف :عمط مف لام نمبواقا هن ل8 -لام لس .وهيلعدللا لَ

 ىداءثلاوةب+لاوةيبسعل اد طهاكس ا ةداع ىلع زوم مالزالا مى طعثاو ١٠٠1م8 ما صال اةدانعىلع نوهةتكاوناكو

 و ءأمدلا نذ-وعغاشا

 اداعرامدز زخم هاف مكمل ىلا هن ةرموتسل هفحو مكمل اذ هللا «مقأو ل ب لاك 5 كك

 ظ انافرقتذقإسوهيل دق ىلا دشن هيغل .ةو هيلوو ةريضات ىلا ههنا ثاف متحرر 0

 ند د ادقل_بو هما ء هللا ىلصهنذ ال وسر نا هما ل.ةو ردا مكملعتك ريغ ىلا ماو مكمل

 نأ عئامال(لوقا) مكيل ناك ديف نوكتناثدبحاد_ةوك ديراالا ءارأالووزفاا

 ش لءأىانذ آدقرلسو ءيلعهقنا لص ادن ادن ةنوكمنأب تاكل اقرك دام عض نوك

 اذدو مكديربالا» ارأالو ,مكري غىل!اماو مكيا ا امافرغ 9 .تأ ىلءمزعكا ارفددقووزغلا

 دقل_دو هماعهنا ىلص هنا اوسرناباكلا ل الءالف ”كمشىلا هريس لعين ال, ءةنأك

 ٌضءه»ىنام ىلءرضتقاةاورلا ضءدو هرخ "ىلا سد كمااه-ج ودا اديرب ىاه_ج وب ْ

 بالا اذه ف رعت 3 لاسقفايطاس سو هملع هللا ىلصدنن  لوسراعدف لعأهلاو باكا

 ظةاىفو تادبالو تريغام هلوسرو هتلانن ءولىلاهللاو لاف اذهىلء كلج املاؤ معأ ”لافا

 فايل سدا ىكناو مهتقرافذغم م تدم ا الو تمن ثم تش ثغالو تاسأ خم ترذك ام
 لاه ظداقوىا مويلعم مهناصق 0 هاوداو مذ رهط نيب وري تعالو لها موقلا

 تهضعل اك فوؤُسدرق نم افمءادىا اقصاء أ سهاتنك ىلا ع لوفال هللالو ران

 5 به نمنك لولا ف اسف لخدالو !بالئذااود / ء قصاملا أ دسغفيأم ا 0
 تدبَحأف ةيارقل نكي لودكعمماهاو مهلاومان وهعتةيارق مهل نب رغاهملان 7ع 0 عقول مه»وج و ودتساو
 آو شد رق قانفر عع 5تاناورلا ضءنو محا ىشو ىا ىل» | هب  ىجأ ديم مند نا 00 ونطووحامرلاو ماهسلاو

 هللان !تلعوقو مالساد_هدار هك تالذ تاعقاموابمقىف وظن #ناتدرأف م هرهطظا نب ١ 0 1 ىلع

 مكقدصدق هنا لو هملءهتنا لصق الوبرلاةذأش ىلاك منع ىغبال ه سأ: موب لزم ىلع ل / 1 0 0
 دقلج رلاناف هقزعب رضال ىءددللا لوسرايهنعىلاعت هللا ىطز باطفت نير لاقذ | | - 1 1 1 15 العاو
 بةكتوبا ةنالاذخأب هلسو هماعهقق ا ىلهللا ل اوسرىرتهتلا كلتا لاك فل ىفو قئانأل <": 0 وماالو م-هلاهطسب

 ْ لعتذخ اهقال امرايشلنا ليمن هقنعن درمذأ ىعدةيا اورو مهر 2-1 سشارقمىلا 0 تر 000 م-يماع

 ًاندسسدا ره (لوقأو) ىمهتناهانددرالا هرك ::نكرعادا عدئالن أت رهاو قِرطلا 0
 أدق سوه سلعهلا لصداوقا رفكلا تأ هناال ىمالا فلاش ىاقفاندةةوقب رع هيودو<ياّددلا ف فرشو انا وأ
 ْ |ىراضا اهباور كلو لهل ةمضةةملسو ه.اعدتلا نصهرماةهفا اخ نا ىأرو مكقدص | هلع هلا لم هان نسناك ل

 |هلوقب هيلعهؤاعدوروك ذاارعلوت لكي اهيلعواري-خالاهلاولوةثالو مكقدصدقهنا ناك هنالاريقؤ ىنغلا لحنا لو
 | هيلعهقنا ىلصتنالوسدلوت ل .ةناك اذار علوقنوكي تازو < لاسةيثأالا هننا كلنا مول اومأ فرص ىلءءامنغالا ل دي

 هللا ىل صهلنا ل اوسر لاه ه-ةنعس رخال ىءده:ءهللاىذررعلوقد:ءورك ذام ل وأ برا عاون أ نمهوةوداههلاى

 2 اااااص ل عسضولا لكم فر رشاال هدو
 هاع . نوءالاهذ #ه لدم ملي لوفريكلا اوك ةرغشملا بامسالان ءضارعالاو رخفلا مدعو سنا بوذهتي

 ىلقامك كرام كاني ضمو قلب ايهثعيىذااوالاك ركسشا اريدتلاو ىل كدا ارامخالا هل. ساد ءدحالاهع و 7

 بجاه ئرمالا هيطعيدتبالع رشدلاى وق هءواب نع ءرغت تاداعال ضقاأن ىوانم-بلاغئثو ىهلاضاوهانمناو وكلذْن مث

 الونيدةغلا مهءمختالتاراغلا

 قرظثم-هااعفأ وسن مم هن
 مم والود ودع ف وحالو ة.هقا

 نيد لمو هيلع للا ىلدفااف مما

 تققناىتح مهتاك عمو مهبوأق

 تعداتتو 8 وأقاا!ت رمدانتوءا ارالا

 ىلءرضاةءلاو تواءداا ف ىديالا

 | ادحاواعجاوراهذقملاراهظا

 ه#فةءاطىلا نس راظان "5 رممدأىف

 ىلء هواوي و : ركن ام همعاوب ذم

 مهناطوأو مهدالإ اورو دب رام

 قمهر اًسعو م-هيهموق اوة-و



 06 نار ةرهاظت تناكو عجنع عمجاه' وزر راوةءادرثك أ ١ لود .اعهّلث أ ىلص هن ار عمنا نيااعلاٍن رهللا كراش نهالاو'

 الو ةفااخ ةبادعلا نم دمسأ نعمل“ . ودذلباو و 1 اعلا 0 ونياسلا لذ احمىوتا و زغلاةيقإ [مداقتللا ع وك مهماقجا

 اوا عا لاسةفر دي لها ىلع عاطادق هلال عاري عالي رديامو ارديدوْسدقهنالوهلع

 زاثاالخدالةياور فوة بسنملا مك تمم ودةفذباور فو مكس ترف غدد عاشام
 ىلا ءاهللا لزن أو ىا اكلابه_:ءهللا ىذر رعانمع تضاف كلْذد تن !!اردبد ةمد--أ
 هوقفوتان الا ةدوملابم ملا نوةلنءاماو أ كودو ىوتد عاود .فيتالا اوم يذم
 نابعالابهل ةداهشلا كلذ ىفنأب هسةعهللا ذر ب بطالة وظع 0-2 ود-ءوئىودء|

 ف ةرظتل اًدسغلل يف ةعئابلا نا موضعيركذومولا- ودعت ”ىا هد دومابمييلان وةا:هلوقو:

 هيلعدللا ىل_صهللا ل وسر ىذممم 95 هسئاف رافت اداه .الكىف عملبت لاق ,هلاشملا ءاطظلاب

 مو“ ,كممانباىلآق وو ىراففلا نيصلا نب موثلك هرابأ ةل هس : دل نلعفاخكءاو ٠ نقدا )دو :

 لبق و ةريشع ىدعل ل5 ونيماءال لق و رميهأ حي رخو هب رس قف و ىطانمدلا ظناسالا مز رسدب و

 جد دن: دوا مامال ادن -مىف اوهو ةريششعن ال قو ةرشع عمل _هقوةرشء ثالث |

 يفهبودصو ىانا مرن منوأترمشعا ب رش دنا لاق نملوق صوحصا هنا ميةلا نب الاف

 معان وذااىف لاق نامتةيس ف ناضمر 02-2 م نيدم ةرمثع عستأح رخىل قو عاممالا

 ب دما نع مل_بوهيلع هنا ىل مدح ورح نا راب قاغو ةئسلا ورمل !فافالخ

 هيؤةهسأ ءلاةم_بلاق نوكمف كا هس دااومل3- ندافصت دوني نان سار ىلع ناك

 لئامقأ نمقنرطأ | ىف هةلط نسبا ابك الآ | ةرمشعفف ب و هدلع هللا ىلصناكو رظناأ

 نورحايااناححو را.مالاونب رحاها نصدحاد_:ءفاذ 0 و ماس .ودسا ين. 5ك[

 هن اهئاع ةنمهد تناكواس رف نونالثاهعموةنامعنرأ لسا تناكو ضرختم اماهفوامل اهيل لم

 هننا ىل_ىلدوألا وءانلاريشثع ايف ملسو هماع هللا ىلس ناك لمتو اسرق نوب اه وهم

 دالواريك آثرهلاناكو ترحلا هعْنبا نامسولا هَل مامر ةواءاونالاا ىلا لبو هيلع

 ةعاضرلان ملسو هدملع هلذا ىلص ءاشآ نامقسول .ونآ تاكو مدقناك هب كن ناكوتلطملا دمع

 بلطا ا د سمع أب كس اعدت 2ع ١ ةرمسغملا نب ةممأ نب هنن اهمع هسقفا وم ةيلج ىلع

 ناعطا له: تب ةكنتاعةلس مادا ونالاب الا هت هللا ىظرنينمؤملاماةل+ماوخ ّآ
 عد راهد:ءناكف كن اع ىع-تام نملك اًضداناحو زئرغملاوب /ةمم اهب ادت عناكو

 هللا ىضراباكو مالسالا نادي ريو هيلع هللا ىلصالهقادبعو ثرطلا*ىب < ناكو اوع

 ْ هله اذا سايل ادشأ نم وسو هيلع هللا ىل هللا ل اوسرىلء نيعاةلاريك انماء ىلاعت

 مل بو هيلع هلق ىلصهل سانلا فا ا: و :وك ا لبق ثرظسا نأكن ادعبىا ٍلسو هلع هللا ىل_ص

 1 طل ل تم حاد ..11 قل اج خليسل 40507٠ رج ادعو عه

 الإ تناكوس "رثدنا هس مهعبو فالآ اهعبر اراصنالات ناكو نس ءركدث اعل مة مودي : امهمس

١ 
  2رت

 تفروحو تس بردو سمكس 1ك: ٍتيهذ تناكدقو ةيضاملا ممالاو لس الاوءاروتل ارامخأب 311 ا ٍ

 نظي ىت> مهنمدحأب لسو هيلعهللا يلد مقل مهجلقا ولواقااذل !اهدوحتن ةقرعملا لهأ وابن نك ذل نمد لواوءضاو منع

 هاَعنلاةدياهجو نمت اذ امد عجور وتاب اهدا ةيفلابخل لاملا لأن مقدر فلك لداجهنامث 8 ذشأ هلا

 ىلع َن وكسلا نءدوغ دري م منال

 ندكللاىف ةيدادأانعو لطان

 ةمواهقلا فن وفاذكاللو دءمهلك
 ١ ركحامهومءءامناك ولو مال

 مدي دإفورعمريسغو مهد ع
 ىل-ع مهضعبركدأ 6 هوركسال
 نسلا نماهاو رءاسسس أ ضب
 نأ ارقااىف طافاا ضءدو ريسلاو

 دعدأرق مهدي نم ىلا تانغ

 ةفئاطز ءةدةئاطافذخ تن درو

 شالا لافةنعاج نعةءاجو

 قرطي دعا نةءامفشلا ىف ص ادع
 صصقلا هذهةصص ىف ثي)لقناا
 تازي_هملا نم ىا ةروهتملا
 ران.حالاك تادا.ءا!قداوخو
 لع ١ لصح نادع.دالو تاييفملاب
 دزعءلس<الودعا ودنءرت ار
 نواعب ساملارثك انانرخأ
 هنأ ودادغدو> ور اوةملاريذلاب

 ةمامالار ادا ملا وةوظع هيي
 ساسفلا ن .مداحاو ةفالهلاو

 اهقصو نع ءالؤذ ا يممان واعبال

 قزالكلذب لداملا له ىا
 ندو هسننفاماذكسفرتاوتلا

 هنأ مل و هملع هلا ىلص 75 00 لئالد

 الومدب انك طخمالامما ناك
 مهد أشنونيممأ موقىدأ وهو ورق

 رامخأف ةر_ىدملاعامب سدا باو ىف

 ىلاادساق رفح رت لو نيضاملا



 ةقازس و الد عمو .ةيقدحال عئصال لاعثه ادع م ءهءابن عا هنا ىلعاو ةلدااذفو كل 1 :مهلاغب لزعا 1
 ىدبذأ# الا نعاوز ةفلةمن هةروسث أد الاو هةطراهمىلا م هاء دوزاغالا م هيناممهاة هدف ىظعلان رارقأا سو هيلع

 :قأهنال صررالاو هكالاءارب ,اوقوملا«ام-ان : ءالاسرلا لءالالدلا فمشوأ 11 مهزعأىذلانآر هلا اذهتاكف هنم
 3 م سس

 | ةحاصفا!بارراو ةغالملا لها

 | ىقنيمد ماو ناسبلا"اسئرو
 ,هدنعقوملام وه ةءمالكب ناسالا

غنمبعا هعمد :رع ناك
 رع

 مال_سااهماع 5 دهاد نم

ون وكيل مالت رل انج اد
 ا

 هك الا ءار ر

 أ هماعمت ! نكد ض رعأتل- وهملعهللا ىلدهلاممدذ ذأر د ضعي مدن دقو مْدَقَت مهقرافنال

 || 2ع اودعْنان روكمالدل تااك ىااممفاهئءهّللا ىذرةلس ماهتملك فاه نع سو

 اى ىعنبااما اهم ى ةجاحالمد و ةءلع هللا له لاف كي ساناا قد كرمدوىا

 دك ىللاق ىذلا اوهذةلمااخأ هننا دمع قعل ىرعدو ىتعءنبااماو ىذرعد“ 4ندامقع

 | كءلارظناانأ وهف ح رعتف ءاسأاىلا (!هذختتى - كب تنمآ الش او 1 لاك ىا لاقام

 ٠ || ب رخالف مدقنأموخآىلا ا رأءقانا كلود مشبك الملا: نمةمد راو كد: أنع

 نيدذذلمئاذه باد ند الوأ ىلنئذأ ل هتقاو هلنباهعمو ناسسوب!لاق ام -ميااربملا
 | امها قر لو هءاعهتنا لصهلنال اوسر كلذ غاب اذ اًشطءواعو- توب ىّت- ضرالاف
 هللا . اءلعن التو امهمالسالسو هلع هللا لص ل. و المو هماعالخ دفامهل نذآ

 لاهامهللةذهه> ول ءقنم ملبوهءل هللا ىل_صهللا لوز تنا نامئسىلاللاه هوجو

 | )سو هملع هلا ىل_ص هنا نيةطاس1ن كت اواةماعهنلا كرث [دقا تنافس ةو.اف سول ةوخا
 || لو هءلع هللا ىل_صهقلا ل اور لابة ل عفت هنم ال اون حادا 1ن رىركصور تاىد دربال

 ْ هنع هللا ىضرن ايةسوب انأكو نيجحارلا مهراوهر مكلدهللاو ل كمل عبو رثنال

 4+ اعلن ىل_صواداع هنالهشم أح مل وهماعهللا للص هّللا لوسز ىلا هس 1 عارب ةرمال كا ٌددعب

 كلددعي ل و ةملع هللا قص ناكو هلاَدق: نءتفاذقن لو هوع-(ي ةكدس نب رمشع وغ لو

 ىا اممءهلاىذرت دزجس نما لح نك نوكن نآو رآلوُد وعد وك“ :لا هلدهش وهسدع

 هللا ىل_دهل لاق ةباورفوارفا !فودس ىف دما لكدمصل ااموي ب وهءاعهلا !ىلماللافو

 هملعهلنا ىلص هرفس و # ١ ارذأ| فود ىف دمضا الك لقاك ناسقاناب انتا ل وه 1ع

 ىلوالا لهوا لادا ارم .ىوفاك 0 ريدكلاباوناك اذا ساذلا ماصو ماصإل مو

 |ل.قوديدقب رطذ ل مق و ناقد ةرطف ألح“ ةوىار طذأ ادندقو . انما ل وهوىا

 ىل ص نوك. نا عنامالم ضعت لاق وا ةنكمالا تراقتل افاممالو عقلا عاركيرطفا
 أمم ريش اف كادي ئراف سادنلا ىواستتل ةعأ١.؟ امالا 7 ”ىفرطفلاررك ل سوه 1ءهّلبا

 لم ىلا لصوو جرخانا لسو هبياعقاىهتأةياو رفولاف هتورل < نع
 ١ ىذا مىدان ونيدتاموهنعمشا ىذر ما وعلان رع :ولا همام[ مق لهل

 ىا رطف. اف ةرطقي ن أب حان نمو مد. لفموصبت ا بح أ نم ملسو هءلعهللا ىل هللا لودر

 م وصيت أب حا نمهنذانمىدان ةردملا نمل بو هماعهللا لص ح رخال عامالا فو

 نددهس ووءالاهسآر ىلع ملل .و هيلع هللا ىله هلال ]وسر بصومأًلالا ضعف و مدلق

 !ىف الو هن ودوطد

طاعت:تناك سشدرقو صربالاو
 ى

 ءاشناو ةغالءلاو اوهعصفلامالكلا

 لذامن ىفالاحترا غسابلامالكلا

 ةقاْحواهمط كلذ مهل هللا ل_هد

 بهلا هيد هلا ىلع هنمنوأمأ

 كو. طف بسلك ىلاهيثولديو

 عطوم لك فوتاماقملا فة-ميدب

 تيسسدو رح رو سبطقل اديد_ك

 الذين واصوو برضلاو نءطلا

 3 وحده نم نوف رو ممااطملا

 .ه وهذ نم ن روع و موسع

 رسل كلذ نمن وذ مهحدقي

 قانءالا نو ةوطي و لال_1

 دوعدخف لآ اللا دقءنمنسحأب

 باءصلا نوال ذو بالالا

 نوح(6و ن--الانو.هذيو
 نواس ونابطانوئرحو نمدلا

 رمق أ: !!نوريضي و نائيلادءملادي

 مهنم الماخهسنلان 0-5 الماك

 لوقااو ل ارحل اظذالاو ةىوديلا

 م-هئمو ممل مالكل اول هذاا

 ؛ةدُشس لوقلاف فرسهتلاو لهل عسم ءطلاو ةعماطاتادلكلاو ةعصاناا ظافلالاو ةعرادلا ةغالبااود ىرضأما

 ع وط مالك لانان ,وبانزيإل | ةغمادلا ودا ةغلاباةخحااههاىرتضالاو ىودلا نملكفقتو رئار 4-1 !!لملقلا“

 غول ااسريصاولعو اهباونان يابن ماياخ اهتومع اوطرنتماو اهنوئفاووسدق مهدايقّكلم ةٌعالالاو و مهدارع



 هناي [تمكح أدي ميكح نمل زيت ههنا نمالو بد نيبنملطاولا هنتأيالزنزغ باح رك لوسزالا موعارامم .انيبايسا
 'هراحم وهحةمةحَت ترهاظتو هزاعا رهزاوعا ارذاطنو ل وقملك لعدنحاضنت ريط :و 3 زوقملا هدعالبت هرم و هنالك تاضو و

 اذ_هىناواك انسخ موم#ه١اس اللا هعماوس ناءءأ الكت وو «ءطاةموهعااطمن سلا ىف تردا.تو

222222222222222 0 
 ةناطلناىف رهشأو الاب ايلا

 رعشلاو عم ميتلا قرثك ١و الاحر ايا سو هماعهّلنا ىلص هنا ) اورفو) ماصوهور اة دش نم ظفل فوشطعل مدد

 ةقللاوإ) غااىف عسواوالاجترا هللا ىلصىوتباق تاءذا م5 نورطأ مماو ىامايصل ا ممملع قش سان ؛1ناهغليدبدكلا

 نوزواصتب امم ىلا مهفليالاقم' | بن لج رلةوأن مب رشف نإ قو ءأم هيف اناباعدورصعلاا د ةملدحارنىلءل تو هنلع
 03 وأ دام اين اها 5 هسه اانا مممالكا ةاصعلاْ دا وألا ةفماصس ان اا ضعي نا كالدد ءدهل ل مفب رشف

 3 ى هيه

 7 هلام بسو هع ١ , م 9 دو ةء
 مولاع :رهمو نيح لكى ممياعراص لاقل و 0 ىلا دعلا لنا لعاووةءلر 0 2 ءاعهنلا ىلص
 لع نبارشعو اعشا ماو ءالا نم هللا ىل_ص لرب /ذم لكوق ةأرطفااو كو دع ممتول 0 دا مهودع نما ونداملةباصعلل

 ا ندخل الملا سدر ٠ لوألا ل هلعسقا لدم ديدقىفوىا يرهمثار يلا ”لئاو قحرط#ي لو هيلع
 نط:ن , الاهل لا ةءىذلاودوىا ناروظاا ارعلزت ى-راس مثلث اهلل اهعفدو تابارلاو

 اولد سو هملع هللا ىلص هناعداةباجاشب رقنءرابخالاهلاىعادقوىا ءاشعو صا

 هيادصصأ )بو هيلع هّنلا لص هأذ ميلا ءرع سم نم ددحاو فرح مهغلبي لو ىا مويا اهلوصوت

 سايعلان اكو هنءهنلاىذر باطانانيرع سرا ىلع له وران فال [ةريشءاودقوأف

 هّللال وسن َّقاذا رباه مدام! ارهظ عاب نمملاب «دال ذلة جزخ دقه. :ءدهلا ىذر
 ىلا هل ةوهلها لسرأ و ىانكمىلا هعمعجرذ رك ءاطاىذديلمقو 0

 ةوس ارح 1قفومسنأ اك : ةروطرس . معان كل ةرجش لسو هماعدتنا ىلصهنلا لور لاو هس دما

 لحدنكاهللا وسد رحاب صاولاق وىاتكم لهال ىف: تقر وهمءهَشنأ ىك ضر سايعلا لاك

 رخآى فاسد قالها هناونمأ سف هوأي ناىلبق ةونءانكم لو هنلعهقلا سها لوسرأ||
 ءاضدسلا لو هملعهقلا ىلصقنال وسو ”هلغب ىلع تاغ هدع هللا ئذرساعل لاق زهالا

 ىلعاتاقذ لا ارالاّت م ىت-اسماعّ حر ةنىلكلاا ةمدد هلاها دحأ قااممضعندا ارىا

 هللا لصهلنا لور ناك ,هربذع :ىكمىأو ةحاحاذ وأنبا بحاص وا ةباطللا ضدي >أ
 مالك تءو«ذاريسال ىف اهلل اوفةونع اهادديز ال 5 هونمأَْسيف هيلا اوبرا )و هيلع

 604 رخن د ميىاعا رحب يكح .واحرخ رح لور ةرىاناهدارع رد امه »وءاورو نب لو دي دنامفسيلا ْ

 نو ور ظن ورايخالان وسلا ١ وح رخو امص هسا الد دب ديام قلما از نب كح ونامفس وأ

 ىارىلملا اراعنم )ول ءوهمملءهللا ىل_ص هريسعإ واعممماليا هبنووعسإ) وأ اري نود لذ

 تونا نودغمم هو ل .ةامىف ب .الفميلاهريسماشيرأ غل موىل طاعمدأ ا: ةريسفو ةهج

 0 قانا رلاوورامخالا سس ن ررح نب ناس. ةسانأ اوثءبف مهاناهوزغ ور نم

 هل.الاك تف .:أراملودد ثانف مع او كلذ موءارل خلت ال مصاوعة اق ىأان امأ |هنم

 ا لد ديوك ةرعناربثك هذهاركسعالو طو

 نا ممعط ةسسأ ن نءاوعداودل هم

 لر لة نية دانس كناهنبا نود

 مهو هو عي رفتلادشأ مهعرقي د

 م-همالحآ غرو خيوتلا نع

 مواطن كاني و مهءالعأ طغو

 مهنسيو مهءابآو تهل [مذيو
 مهو مهأ اومآو مهراندو موضرأ
 نء نوزحاع اذ .هلكح ىف

 ااعرمصماالا لاذامو ه:ئراعم

 ةخع هذهو هن وم هدو هنمااسر ىلع

 قابوهو عمخاوناهرب وةعطاف

 هد وتازمعملا نم ءريسغن رود

 هاسسع سغلا ماكحالا طقم_س)

 نم طب همس و ةيلقعلا# وأملاو

 ءايمدنالا تااذلي تق ءاوسز 2

 ملقم ىءااا ارقنا تضرقنا

 ةرخمواه رض نوالا اهدهاش

 دقو ةماقلا موبىلا ةيقاينآرتنلا أ
 منان ملسودهيلع هللاىل معلق | |

 0 ارت ةضراعم ىلءنو ردةءال

 مناف نيقداص سن ْك ناهللا نود نم ءانهداوعداوهلٌةمنمدر و ساو أف ىلا بعت هاه يمأ 5 مها لاكو هبمهاد تحس

 مهالافا 1 توردةيال مها وب ومغلا مالعهتنا دنع نم كل ذ ناب لو هيلع هنا ىلص هلعالواف راشماااو ةنافا اوله: ا و واعد

 هلاريشف بير صح[ ودع لكل قالطالا مدقق ةعاوه ب ئامذ هأ نملاج رلا لقعأ ناك هنال اولهفتن او
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 هناقدنس أو ةعاتبأو لاما ادلحف كوكا جاد هاذه ءويلثم نمش ن وليام منأب هذ نع هب ربخاافل وقلآ عاقب

 سور عمه هردعااخ .راضرادؤاؤاعتا اوددةولفاولهة:ن ا وناق ثءحل.ةددملا ىف مهتردق ىف قاوهنض هراوم نع نقلا ءاءىدا“ 8

 موس عطس داهتالا
 همضص دراهم َنَء ل :نووكصأات

 : هبذ 1 اأو ب مهمات ١ َن وعداد

 ص اًدهثانول وقيءارتقالاو

 هارتسناكفاور عل هر#و رثود

 ةييالاناوضرو نيلوالاريطاساو
 ةاك أقوفاءان واتم هاوةك

 ىأرقواذن اذ[ وهما انوعدئامم
 ال وباحال وأنْ نم وم

 هفاوغااونآرقلا اذهلاوعم-ت

 ءاعداب .اوهتقونويلغت مكمل
 ىلا«: لاف مدرع عمةردقلا
 اذهل ثءانأقلءاشنوأ ءمنعةباكس
 ُّط هر ها ةرباكمو ة-اقوهد_هو

 مههتمامو وعاط:_ساوأف هدانع

 موعّرقو مهاد_ةعدقواواشي نأ

 مةنس نب رشعو اهذبزمتلا
 ع اوردق ملفف و.سلاب مهعراق

 اصوصخاوءلغينأ مهفاكنتسا

 اراهظاىلا«:لافوةحاصنلا ف

 سالا تءةجانما لق م-هزدل

 اذ_هل ع اوأي نا ىلع ناو

 ناك ولو هل-ةبتوهأب التارةلا
 انسمقا اريدهظ ضعي ممكعل

 انلقاشنواءهلوةلادر لزئا هذ

 هناصسرك ذامتاو اذهلثم

 زابعال (ىظعت نملا ىلاعتو
 ع وانا ىدتلافالاو نآرقلا

 ة-ئءهاذ ناله سلاسا ىلع ن آرةلاءاحىذلا ىف ةرهلأ نا.سالا لهأ نءاوساممالن لا نودسنالل

 نيد لك ىم_هوداتحالارهاظتو ىئاوذلا ارت عشاي ماسملالا ١1

 اماعت ذا فا"هله هما نيسان ل سقو اّمةوسأئا ةهما نيدشلا ا

 ١ انعارتهدهنوكن ثنا: نملفاو لذ عازل وي نامفسوباوةٌد ثلا ى هو ةساولان م

 ءالوهلئاةااوهالد ديناولا ,دي ريغ ةعازخمذ- هلت اقأا ثا ةناو رؤقو ىااضركسعو || <

 ه.ةعهللاىذرسامعلا لاقت ة 46 ارخن مالي دي دال تاء اوظو هع ا نمرثكصأ ||

 ْ تاثفسايعلا لاه هعدنو ضانعال اة دص امة ون اتاكو ىا ثنامق-ىاَت هوَضتكرعو

 هاو تاة أ ١ ؤفأ نادت كلاملاو ملت ةئلتضناا والانف ى ف اوصفر هو ة”لظنحانأا

 هباورقو ىا هيوك !ل.ةالا عك اند سأنلا فل سو هءلعهقتا لص هللا لو زاده
 هللاو تاقىأو ىأ كادؤ "لم (فهشاو ابغا محتار الا ةذفالآ ةرمثع مك ءاسندق

 ١ هللا مهقالو سرك د 10 ”هلغيلا دع ةزعىف بكرات تدقدع نب رمذ» .] كي رهظْنتا

 ْ نهرا تر سها ا هيامأ :ةهابح اصعجوو ىااخبكرذ 5 كله“ :ماسأف مل-توه. هلع

 معاولافا نانو لو ةملتمقتا يل ص هللا ل وشر "هلغناو اراذاو اذه نما ولام نيملا نارين ار

 هع هللا ىذر باطل ان رعزا.د تره ىو هما ىلع لسو هلع هللا ىلصءنلال اوءر

 هللاود_ءنامش ونا لاق ةيادل از ع ىلع نانت_ساناىأرااف "ىلا ماقو اذه نملاسةذ

 ىلصهتتالوسرو ذةشيحرخ مث د_هعالو دقءري-غنم نم نكمأدقىذلا هتلذلا
 هلا لو رى تاخد ”هلذملان ءهتمكلا اقهمةمدسف "ةلغلا تدك رت , مل مو هم همأع هللا

 هللا ودعىانامكس هول اذه هال لوس رانا ف ى ءرثاق رغم لخد و ملسوهءلعمتنا ىلض

 دقىلاهلئال ردا ءاقلاك هقعب رص "الئعدت دهءالودّقءريغ ءنمهعمهللا ن مادو

 نوقالمكنالسوهملعهللا لصةلوقام وغلب ل امهم ءهللا ىذررعو ساسبعلا لعلو هنرحبأ
 ثساج مثه-:ءهلأ ىذرسا.ءاا لاق مصنا هول _ة:الف ناءفساأ مقل نافم-هذهد

 ىنودل برايل لل اهءجايالهلثاو تاةةهس ربت ذخ أ ذل و هءلعهللا ىل_دهلفا لورا
 لثمتاقام يءك نبى دع ىلا نمزاكولهظاوفرعاالهمتاق هنأ < فرعدك اانا

 كمالس الهلاوذ س ايعانال هملاق فادمد_:ءلاعر نم ذنات ار ءدق كن؟لوىا اذه

 كمالسا نا ته :رءدق ىنأ الا ىنامو لأ اول باطشلا مالسا نم ىلا بح ناك تلساموب

 لوسر لاش لسأول باطالا مالا ن ءملو هءاع للا لص هتلالوسر ىلا بح ؟ناكحص
 نآىراكلا فو ه.ىناث تصصأ اذا ءا]-رىلا ص ايعانهيبهذا لبو هملعدتتا لصوّا
 اواسأفل_بوه.اعدقناىلمهنلال لوسرىلا مهما ؤاجوهعمنمونانة_هىيلأب اورمظ سرطا

 | ةقغنبالوقءديؤرو ى!س را نموهذ خس ااا نوكينأز وك هنأب ممذعد عجو

 هوحز

 قدرفا ١ثاك ةضرأ»ل'نغاوُزدع كلذ عمواضعب ممطعن ةناعاونلقثلا عاقجا نضِرقاذاو دارفالا سلا: ةوقلا نم ةمءاّوحالا

 اوردقولتا دانعووإةغنامقالا نغازغ م رس 00000 هم مالا موس | وةفد ه رشم 5226 2 ةدعادح اولا
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 مهر عطاق اًدهْنافانهّل مانا هلءاشأإ وامهاوةالاطب اوهه رع ىلع ناهرب اذ يف ةضرا عملاء متل حاما وهقفلةضرادملا ىلع

 نم شل هناو همس طراعم ىلع لد ار دةدالدن انةغالمل و ة-اضةاألذأن م همهئمريتك فرتع ادفومهلؤقب ةريعالف م6ترد5غدعو

 نقلا َن !ىنأنياايلاققو و ١ # ةدي اا موتانا“ 8٠ رئبه نع ف رت دعا نا ةرمشناا مالك

 لود باص أن ف اولا من أ نماولاقف متر مطخعا وذخأفان وبيع ل ذنو ةيلعهللا ىلض
 داك ىلع ل وأ ر قي اذه ٌمعم» لهنامغسوأ يون ل اًمذوهاه دو لس :و ةماغ هلت !ىلضللا

 َضس عرملا ىلع ل الا كلت تاك هنالىأ ١هنع للاعت لنا ىذَز هرعىلا موا اواقنممباواعإلع 1

 نوف واهقتاووييلا لمص !١ وهو علاق" 47 نهأ نضرق كاندحا ولاقت مدقتا

 عصى 3 هوس هوسحا لا ةةتامقس لأب كانت هللا واولاَةو منام شايك نسدأ ١

 هل .ةأمنمب :وهذس * عجب انا قذالامةمفو ىو 1 لو هماعهقلا ىل ٍلصهلنالوسرىلا ةناودفو

 الر ىلا سارعي, بهذا ملسوهلعهتلا لدصهللا لوس رى لافالو .سايعلا لاك دمع

 ةالطااىدو ولنا ادعرىأ ملسوهم و ةماغمتت ١ ىلص هللا لوو ىلعت ودغمبس أ لقد, تيهذذ

 فو) ةال_هاالاق نو 1 ربام ل ضف اانأانض امعلل اكو نان دس 2 ع زةذسانناار انو

 نولي نيإسملاىاروةالدااىلا اوماكمهنكلوال لاه ئدفاو سه أ سانالام(ةناور
 لاف دوس اذا نو دصسإو عكر اذان وهكري مهار مت لسو هلع هلت | ىلصهقنالؤسر ءوشو

 بار او ماغطلا نعمها ميول سارعلاهل لاق: هؤاعفالائشنوهرمأدام ص امعانسابعالا ||
 رفصالا بالمال ورمع .ةلالمالو ىرسك كلمالا ذهل ئءاكلل متي ًاراملاةف هوعاطالا
 ىت> نايس ىفأب سامعلا قلطن اف مهتعوفع نم هيث ءلهك موق ىف هلظ : سامنهال اق نأ
 | أ اي لحي ولو هيلعهقلا ىلمدقالوسر دال مف سو ةماعلا ىل ههققا ل اور ىلغلشدأ
 ا كلصو آوٌكدرك اوكا لام تن ىو فأي لاق هقلالاهلاال هنأل -«ةنأ كلن أيل ناسا

 اداوم نام اك ولاه دعنا مس و2 ىو دغأالرمغدلا هللا عمشاك ول هنأ تانظدقل

 انعم لا قع هلا قاف هذهةننارامأ ىتأ اوت أب لاق هللا لوسر أ ل_هثنأ

 سايعلانأو سارعلا ميال واهحرل مازسنب يكحواليدي نأ (ةياود ولاه .أهدش
 نو دبمهو مه رجأدقءافرو نب لد ديو مانت كح و ناسف سوأ هللالوسرالاف

 ليالا ةماعمدنعاوكما هيلعاولج دف ملح دأ لابو هنلع هللا ىلصدتتا لوسز لاذ كن 1ع

 لور لا ةفهشاال اهلا الند مشنا ولاة مالل الا ىلا داعدو كم لهأ نعىا مهري
 ليقف زحنب مكو ىلإ ديك]ذيد مشقهلل ال وسر اود مشا مسد و هيلع هللا ىدصدتلا

 تقوىلا اهرخ أ ىأ ىهتن !رافأم.ش اذنه نم سنلا ىفّنا هللا واذ ءأامنادقوبأ ْ
 يي مل !ةوزغفف رك نمبرق :لماناق سو هيلع قا ل ةناةياغلا دسأ و رخآ

 10 ىلل-

 م ةرراجسأة نلطملا داعب نمامعأ امهيقأ م هربا اضوا ةسفىلأب ضر لخدانلهقلا كك

 5 58 دأب َى ذا! ناكاو 1 مل هللا ل وسر مهةعبراصنالان 0 :رخوهدشأا ظداق ةولاك هامانش رغأتون امش يفأب :قا ًاوئا

 انلا اوم أنما نعجب الام اطأ

 ٌكلدو .1ندف فرشاا بفلطت وأ

 كاليلطا !تاطف انلاومأ ناب
 لدسو هملعهللا ىلص لاف غ رئالق

 محرز !ندرلاهلنا مل يد جوعا

 مخ رلا نحب لا نم 1 زم

 ىلض ى هت ىتهنانآت اصف ناك
 ناقىلاه:هلوقىلا لو هءلعهللا

 هقَع اصمكست ردا ل -ةؤاوط رعأ

 عضوفدوو داعة_ةعاصإ ثم

 هل اهوا مذ ىلء هدنة يشع

 عجرم ادم انبلع .عدتالةللاكو مسو

 لاّقؤ كءاروامشبر هل كااَد

 تءءءامال اوق تعوم د-ةاهلناو

 الو رهشااب وهام هللاو طقوم

 ننوكم اهاوؤتناهكلاالو هرصسأاب
 تمدد ةةوأث تءع«ىذلاةلوقل ]|

 ةتصقر ذد_غةط "و تاعي مد

 ركذ ددنعهنءهللا ىذرةزج هرجم السا

 نم لس و هلع هللا لد هل عقو م

 مالسا ثيد»-نمئوزوةهذالا

 م فهواو زاك هنعهللا ىذرر ذى

 هللا لصىنا !ةقعنوفأين ؛نيح هنا

 اسد ! هاخأ |ثعدت 3 مل قديلع

 هنلعدقنا قنص ىن 1اس هلرل طار

 فلكيا ذوب ناكو لبو
 ىنأ نم هرعسأب تعمم هل اوهل و

 هتحاصن ىلع كل ذل د ىا مه :ءاصقىف مهضراعىاةءلهاط فار ءاشرسشع نا ضفان دق سا ث

هيا هللا لص ىنلاربذج رذ أ ىلا عج رع 4-7 هىلا سدد !قاطناف لاه رعشلاب هدقرعمو
 هللاّنام 2 نب كمال راد ًارلاَدؤ لس و

 قعداونتعشودقل و مولوقب ىوهاذ ةنهكلا لوق تعم-دقاو رحاس نهاكر عاش نول اوي لاك همقسانلا لزوةياسف تاقولإزأ
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 فيس ناكوزيخلنيدنولا ةسفخف قبلا ىدزو ثوبذاكل ,ملاو داما ةلاود- تا ىلع ةابالو متلي ثرعشلا عاونأ
 ىذءاًّياوناسح الاول دعلابمأي هللا هملعأرقذهمفر ظنال أش ىلعأ را ل ميا لص الا هنا ةضاصةلا ف سرف

 ركمشملا وءاشعقلا نع نَء ىف ويف رْملا  1١1داعأت كتءارق لودعأ دياولا لاق نو . ذا اما ولاا

 لاّقفهن 1 < الا سو همملع هللا ىلص ١ '

 ه-ءلعّناو ةوال_لهلنا هللاو

 هلق ناو رغما هالعأنا و ةوالطأ

 لاق م رش اذه لوقيامو قدغأ

 غال بحر مكدفام هلل او همودأ

 قمنا لاوقانالو ىمراءّسالاب
 نءأمشلوق و ىذلا هشدامدلا و

 لول ىذلا هلوةانا هللاو اذ

 را هاو ةوالطأه.- اءناوةوالأط

 ا يرعب لب نادم ا الاق يلم و كرشا|نع موجب رأش رقْنَم در ةعبرأ

 موطأ ار اريج أبل اوقلا ىلع لدباذشوىا ور عنب ل ءمسو مارس ميكسو مطمنبا
 أ | سامعلا لا ةف مهلا لبق و ةيدودلا دهن أهلا م مقل لذ دو هعمزك ٠ نك محلا

 ا هللا ل وسراد4ثّنأ و هللا الاهل الت ادع ١ ولك وناقد يباله ءىلا.هثهللا ىذر

 ْ هيلع هلقا ىلص ىنلا نأ دين دبع رك ذو لسأف قطا ةدامثد م شف كة نعبر نأ ل دق
 أ هللا ئذر درعه عملا ى زهلاب , عنصأ فيك هللاق نارفسىنأ ىلع مالسالا ص "رع نِي- لب ,و

 (لدركنار عادى 5ونامفس وبأهل لاق اياعأر عدل اة نة ةلاءارو نمه_:ءىلاغت

 ا ناك هناف تالا لأن ب ةيمأ قيددت اذه ىف ناكو ماك ًاهاناق ىبي نبا ميول

 : رافي لذ _ساآقدغم هالعأ ا اىفاثل_ثأالتنك لب ّنظأت :كفانترسف تعداس أى هك ىف ىرأ تنك لوي

 [ادلقجا ا :ةفانمد,ءقيقوهاذا هلالهأ درا دانافود هضمي ها و هلع ىنعيالو
 لافت رمغ هنأت اعدملاح ووو أو ةذس نعل رالاز واحات اف ةعم رئبةيتعالا صالااذهل لدي ءارزتسلاز ةييزؤام نانو

 | 4تلقن تللا ىلا نب ةءسأ, ترركتراجت ف نويل ديرأ ب كسسو ف ترفل نايفسوبأ
 سو هملع هللا ىلص هيي نمسا ش

 ىقلاقا 1 ريغملا نيددا اولاد ْ كعئيام تلتهم قد هنال !او همها تاك دقىدلا ىلا رخدقةممأاب هن 0

10 ىلا ف.ةةتاشبو ءءايصسالاالا عانت انه ىهنءاملاق هعاشان وهام لسو هملع هللا ىلص با لا قد
 فام ضم كو 1

 نا نامة_تانأاكب ىف نواف سال لاك ممفانم دبع قينممال غل امدان قايريؤ# | رع اشد الو ن وأد ع الو نداكو

 ع ريظا ا وردت هربا كف وكم هدلا كبف ود يس ىداطا طب دربك تطدردق هدفا رعاس ناهيقل وهلا بر ترخأ نكلو

 امورةتاوملسات اغا ف نامسالا صدر ىف سرف ناك اذهةمأن أ, هطعبكذ اول مدلول را رولر ريس
 أ رف الوقبريعبلا اذهلاقفوغرب وايلاهسأر عفرب وهوةبك ارد زم !هملزمعن ىلع

 نأرك ذولافاك "هلسملااودس و ةلحرلا كلذ اواو ةأرملا كلت اولزنأةهرهظ بدصت هل سم
  كاله ىلا فرنعبال نمو فرعي نم سانا !شا وأ: ت جا هللا لوس ران لاق محن ب ميك
 ةس بدا ادفع ترد ءدقرت ذلأو لظأمو مدع وه طلعها لص هللا لوي ,ر لا ةؤك' ريع و

 ليديلابقف هنمأوهللا مروح ناودعلاو الاب ةعانرخ عي به سص ىبىلء ترهاقو

 .اولان امانودءنيبوا: اوشا ئدرقنأولهللاوا باو ردغد_ةؤهتنالودرأب هللاو تقدص

 | نزاوول لددمكو ل: ذءلعجت نأ اةية-اهقا لو راب تكدق ميكس لا ةفاولان ىذلا انم
 لاهم أوجدالف الو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ل [ةف ةوادعدشاو اجردعأ مناف

 وبأهللاقو مهيارارذو موااومأدخ أون زاوهةع زهوام مالءالاز زعاو دك فاجر

 دونما ب اا د طع رأت امالا,ساذل! عدا هّقالوسر اننا ّْ

 0 ء قدما نبا قب رطنم
 ناعإ : ماللا راح هلم ى م ند
 1 0 نادسأ لسا لاف هراصنالا
 ذاعمه-ْالح وجل نيرعلاو
 ١ ذه مالكنم تدععام ىف زريخأ
 هي أ ليقل سأ ذاع ه ناكو لج رلا
 نيملاعلا ب بر هللد+لا هيلعأ ارق
 | لا ةفمييقتدملا طا ارصا!هلوقرملا
 لدباواذع نس ام الورع
 تب ايلاف اذه شمهمالك لك وأ
 .!ق لاك هاذه نمنس-أو
 عيار ضرالا
 فك كلذ

 5 مها اهو نمةالففف هعمىابوةكمد-ورل نآرقلا ١ لهنا مهم ءالتن تهاؤ

 فداأت ىلء مها ةردقال مهريغورب لا ناو للامتهللا د2 ن . ل زئم هنا ةءاسلا لوقءل تدل لانه هعضو ند

 هلنمنع 5 ةروساونأي نأ مهاك قلنا ىدكو هلا مالك هنالاق ملقو مهاقنأ او مهب و قلدلا قدصأدي يلعهايساذا



 ىأزاعالاامارصةنالنآرقلازاغاءوجونالعا ْ *( نا ارد اًراغاد ودحورك د دوا .كئاذهعنقيفكما وزعت

 ١ 1 ا نضاهتلا لل او هلو5 ل ' :هىلءالا دانا ق ناك ىت -ت د رعلاةدانغا ةقرال1لاةعال_ءااو ىلاهااةرثكو ظذالا ْهلَد

 ©١1١1 ا ١ ارعان أ دهدعوب أ كو :ري شك ىلا هم فرح ةرمثعامهةورسد دع نيتلك

 سا.ءلالاق نءآووهتهرادقاغأوهديبفنم. مل وهء1عهللا دابق اور لاف مه
 ىلأ اراد دن ملاك, أ.ُدهلل«-افرشقلا بع ل-ر ناسف سايت ادق'ل ايا ءرايتلأ

 هيأ قلغأ ا!نموندا .اوهف هل الاس ىفا أن دو ندا .آو وةدكسملا لشد نمو نمآ وهف تامءفس

 ناكو فل ةإسم نم مازحنب يكف ةىأنمآو وذم ارحب يكءزاد لْسدنمونمآووف
 مالسال اوةله الا ىف سب رقفارشأن م تاك كلذ لثم مالسالاف قبو ةاسنيةسءزع ٍ

 ةنام49 هند ةةوأو مالسالا ىف جهناف أ دلة ءمالسالا فوة و ةيقردت ”مةل هلا ىفقعأوا ْ

 ىدهأو مازسنب ميكح نعمللا*ةدعاويلع شوةئم ةذغلا فاواعأ مهقانعأ ىف ىمدصوا
 ىضآىذلاةعو ر ىال لبو هءاعللا ىلص د ةع و ةاشفا أ ىدهأو ةزيملاب ا نالج دقدنديةثام

 ةعورو ًاءاول تهت ل_خدنمىدا نأه سو ءاولل البنيب و هم لو ها عدلا ىلد ظ

 هلافاذو دصحدملا عسيامو ىرادعستامو نامغسوب أه لافان كا ةنلاطت ةلداق نماوهف '

 نأسامعلا ردو جاعشإا ىله أ ةعساو هذه نارك ونأ لاه كلذ )سو هيللغهللا ىلد|]

 ضءدؤرك ذااءنام اموس ول ١ أ صخامناهءلع .و ىا 0 اون مكس .و الب دب وناءةسانأ سد

 سايعلالاق اها رهقهقلا دو: وذ هيرغ »ىذا ولا قمع ب حال لاف هقرمُم ةاثادا اورلا

 هذهنءسا.ءايلاقهنا ذا دنءانثالث تريك ةلدبتت رمانإك اهلك ل ئابقلا ترختاعفخإ]|
 هللا ذره: ولاني دلاخ ا ماو لسور ءلئابقلا لأَن اف ىأ أميل او قاملو |وةمذ ياسلوقأف
 ق»ةسيز ءأ وىل هلو و 7 حل ىنأف' ءال؟ ود نمسا معامل وقف هلممقل ارك م هنعىلاعت

 لاق نالف ةون هل تاقاذافا هن ءىلأءالا لبق :رغام اهلك ئامقلا هل ءهملا لا دلاو*ل تدفن ظ

 يلس بف دسلولا نب ذلاخ م نمل وألا ةف ةمل ص مهضعن هرك ددتوىا نالذ لو ىلام

 ملاك مال_غلا لاق. ل ولانيدااخا ده لاق ءالؤد نم سايعانامةسوبألاةفنيسلا, مدد

 هما ىذرماوعلا نب رب زلاه ربا ىلع صم مياس او ىلاملاق امو هةر لا

 ريزلا لاق ءالؤدن م ئانقت وب ألا ةف برعل ناس ؤو نب رجاوملا نمت اه ىف هذعىلا#ذ
 مهن ص 5 + سكول أمة جملا نيغا ارمدكو داع وات يهم ع لاق جيشا 1 ١لاك

 3ث[ واكءال اود سابعا ناءةسس وبأ لاه عضم أ تيهاناو عب ته“ 10000

 هءرعىح 0 هللا ل ظناذهذ مهب واقمالسالا هللا لشد ؟ساسعلالاكدمص لعن رهلا
 ىلعةرضان |قاطت برهااو ديد مسا ءارمضخلا هتبدتك ىف لو هءاعهقا ىلص هللا لوسر
 نمددألاالا مهثماك ريال اراصنالاو نو رحاهملااميقوةرضألا ىلءداوشلا قاطتام دا اوسلا

 قطب ىد ادب 000 هنءىلاعت هللا ىذر باطن نب زرعو عرادافا ايف ىاديدطم ْء

 صوتا ع عدض افارةيال_بر عمم

 20 8 ردد“ لافو روق

 هالمدو متناكامتاىا مدلكل ١

 ا 4د ادق تح 1| هزه

 0 ١ هتغالب نم

 اوما ةئما وأ: ةساالف ارقي السررخ [يبارعأ عمتورارتلا ف
 ردقمألا واغ ناد شأ لاقف است
 زاعالىا مالكلا اهله ىلع
 قوط ن .عاهسو رخو ه.دعالا
 ىأر هنا ىبيمالا ىدو رشبلا
 س#+ تغلب تبلأذ ةريغص ب راح
 رقؤمسأ لود ون ىهر امس وأ نيس
 "ىمسالا لاو اهاكف 93ش
 تنادي رقت ماسول تاقف
 يلم ىأ ب ءاءرت 1 ةراغص
 كلاقفرلا
 هلك يتذا هتلارقغتأ

 هل-رغلا اسلاتامق
 "0 لوف معانلازغلثم

 هلصأ لو لءللا فصلا
 ل_هعذأام هللا التاق اها تاقف
 ْ د_هبةحاصق ازددمتوأتااَقف
 "يدوم ىلا انسحب اوىلاعتهلوق
 همقلأف هملعت وال ةخا ذاق همغض رآنا
 هودارزاناى :كتالوىفاذتال ومبااف
 0 را نم هواعاسو كنا
 نيمو ني ,صعأ نييةدساو هنآ ف
 هواعاجو كيلا ءوداران 0 اًشنا او ناوين ل يقر تنفخ اذافوانيسو أو نار اوى 0 2-2 :ما0 <: هقاأو ةمعض مرا ناممالاةنيتراشب و نيرب-خو

 م نم +: ناكرووفةسا رزقا لئاذا اوك هوعو را ةقزاط نهال ةريضتساف داتا عل هةر



 ل

 قب يرتاتا وي عجس لنا ةوبأنخ يل نواملا اهيا مكياكن مايا ١ ارقي نياسملا ى ةرماأ يمال بت زعم هناواهربت ريعو فن ٍذرعلا

 5 و هلل! ىددعو هلو كرو هللا عاد ن مول اعت هلوذ ىب موةرح .الاوانث الا لاوخأ نء السلا هيلع ميم نبى دع ىلع

 ااقحوةغالبلا - مأقأ ارظاوتوأن 6 نامغطلاو غدزلا لد أن مةءاجدارأ دقو ١5 هماليأالاب ست ناك نو اها

 أيش !وعسضي نأ ناببلا نم
 هنأت وعزي سانلا ىلع هنن نولي

 كاذنءاو زمفنآر ةلا مشد

 لوا ادينم مخل ناكمهوأرو

 امالكع:بهينأدارأن م ه ممو

 وكلا: روسو هيكامتال. و

 لاهابا 'ىلع ةهعش | لحد

 1 نحل ازيك نع مه اوفءةرسضاقلا :

 ةفادخت ىلع دبا ءاذب جيشا و

 هلت علك سو هع رقدوجب ودل ذع

 طغ نم سيل هن ازيقأ | لدال واو
 مهتغالب ضن نمالو مهتءابصف
 اونرتءاو.نينربدم «ءاولوق

 كلذ دنك ني“ :ءدم نارقأا 5 هم

 هللاه دنع باذكلا َءامملوق اوق

 ءايلاف كالعأ نين م عدقضاب

 َنيردكت٠ ءاملاال نيطلا ىف كل ةسأو

 ةأامسم عم-ايلو ن ني“ :8 برم الو

 تاعزائنااو ىلا.عتهلوقهلل "هول

 اعرز تاعرادلاو لاه اهنرغ

 تايداذلاوادصجتبادصانملاو

 نا ارفالاوانتظتائ-اظااو اعمم

 تاقدللا وادرثتادراثلاو' ارفح

 ربولا لهأ ىلع ماظن دامت
 كلر غيلاردملا له مكتب بامو
 ةناح«ىلع لادا تانذها !نم ظ

 هنعبوا ما ذه همالك ىلع

 اهوفلأ لا ةيحامقلا قذأ
 4 : ةهسن اهتطن نم حرت لب :ابنلب رلعف فيك رتل اهريغ مالكن هلسقو همالك نمو: هيزخ ىلء ةح نوكمف

 ا ا )و مياعدقا لص هقالوسراذهتاقفالزهن مساعي للا ناصتت لاق رخام كلوأ

 ش ىلاعتدقا ذر برسنب شوو نايةسع أ ذأ سما بشع تايد: هوىا ىلسف !نيرهزو |

 ك0

 أ يد رغما وثم .ةسوأ لاف ةقاطالو لةءالز ازريد الام لا هذ راما
 || خفلارءالا هل تاق من ذا مثلا وينل !انانا.ق اب ايتل ةناوظعم مداوي أنبا
 ا الاي ككام اسدقد اذه شي رقرد عمان هنوص ىلعأب حرص م_هءاحاذا تحكم كموقىلادملاو
 1 ةيواعمم أ ة يع تايدده تح ور هما تماقف نما .اوهفنا.ةبىأرا دلخد ندم كل لبق

 ٍ يذلا ادا ثدمحللا اول_دق ةادا م عمامالك تلاق و ةيراشتذخَأذ مهئءىلاعت هللا ىذر

 اولد !تااعلآ ١ انتيدانو هبات دَح ١ 8 اورفوى ا( موقةعماط ن مذ هم ريحال

 كن لنا وكما ككواهالاةفئذالب و مكسفن أ نع ءضموفدو ماناهال»قجحالا مشا[
 ظ ىلأراد لباد نم دب مكسالبقالام عك ءاجسدق هنأق مكسفنأن مود 8. مك“: رغتال مكع ولاهو

 نمآ أوه : ةيانهتما# قاغأ نم ولا. را داني غناموهقل ع ولا نماو هذ نامه

 اأوهنما رن كح ءراذ لد نمو نماوهذه-السق لآن هونك وو دبا ثد نمو

 ا ىا. ددسللا ىلا اومهر ودىلاس املا فرغت نماووذ ةد ودل“ اول تش لخ دنمو نأ

 || ءريغلاهو: هتتا جسر ئئذاشلا اماما لاك هيو ةوذعالاهطص تدق كم نأ ىلعلدتسااذهبو
 ْ نايس لأ عم مازن كح هول تو هيلءهقلا لضونلان أ (ةياودقو) ةونعتمك5

 ندوة «لفسأن تناكز نماوهف مازحنب كحراد لد نملاقو ةكمىلا امههالسا داعب
 صا عاجل بودي و هءاعهللا ىلص ىكةساو" كه ىلعأ تناكونءأ اوهفنايةسىلأرادلد

 ١ نقله ما ودح وتاووسأ عب درأو هر هم عادممالاف ذوئا الحر رمز دسم م :و مهمة

 ْ ناكوةبعاض رلان هناةءننامءعو* وع ًاوهو ه4 ريت يوقد سبع موب ارادِبا

 دعو بأ هناف هثع ىلا عت هللا ىذر ل شد رة نم ماركيا!*اب هاا أن اكو ماع بسرا
 تااددعيلسأ هنافهنعيىلاعت هللا ىذر لوحي نب ةهركع و هأهقدق قو ىلطوخ نب هلأ دمع وكلذ

 أ دعيرسأ نق هنعيلاعتدقلا ىضردوسال نير ابهوةياب حب سقمو ل. ثزوالاو

 نيد درطاوداهستناب تحاص هوهوتالد ددعت لبا اهناق هنعهللا ىذر ريهز نب بعكو كلذ

 05 ره رو.هب «وال لهجيأ ذخأو وف وكاد عيل هناقهنعىل هتهقلا ىشر ماشه

 اهتعىلاعتهلنا ىذر باطلا دمع ب ضءيلةالومةرانو كلذ دعب بأ هناف هنعىلاعت للا
 ُ تناك امهنأ م قتو هنعىلاعت هللا ىذرركب نأ ةفال_ثىلا تناعو كلذ دعب تاسأ مناف

 ظ كلذدوربسأ هناف هنعىلاعت هلا ذر ةم+أ نين اوفصو ةعّلب ىلا نب بطاح باكل هل ماح

 ٠ .ثاولي ىطرغ ةشمو ل م6 ىالبثو بنذدل ل. .هلاام كارد امو لغلا املاء لا ضب لاقو اشحأو فسار شنب نم ىجست

 . ةيعدممم نملك ذاع رع الظن لعيال نم ىلع ىحيالامةفاضل ا نممفو رجالة عم مالكبلا اذه ىنذ : لدار ران كاد



 رتئااومطالان هب برعلامالكس ئج نعاج راع 00 ,راصئذلا صولا "ذو (هراععاةوج ونمو)+ هماكلو متامقثرو رسخذلعبو

 .همأاو نططالاو

 هبا اردههمناكه نع ىلا ههقلا ىشرداب“ نب سا( و رفو)ك اذهب دهن نهنع 1

 قمضع ثئةاووه و نا لس ىلأ ىلع صاناو راصنأالا ىلءىا منو هياع هللا ىلص هللالو در

 هاذاحالقنا أزل هعمةذامع نم دعس ميل راصنالا "ال اوهلاه هذ ةذه. نمتايةسوأل اك | ىد اولا

 طا قو ةمرتللا لكتست مو.ا1لاّمقااو بزل ىا ةمطملا مون مويلان امان انهت دعس
 هْياز ًارومهضعب لاق لشو ةيلعللا ىلدهنلال ودل قأاافاشي رق ةهسالذَأ ْم ودا ةنفكيلا

 هللالو. .ران ءاداننامةبونأ ءاذاسو نات سيب يانا هه: لات هللا ىذرربب زلا عم

 ةينلملا مو موملا لاق :اناثلتاك هنأ ايه نيد همن مودءذ معزدناف كموقلتقب ت لهأ

 سائل اربأت أف كلموةىف هللا نكن أه درقدللا لذ[ مونبأ| ةنرلا لتس مولا |
 هللا لوسرانا ومع ىلا.هتهقاىضرفوعب نحرلادبعو ناشعلاقفءولصو او هجرداو

 أيل سو هيلعهقلا ىلمهقلا لوس لاتف هلوصّش رقفهلن وكن نأ دة س نم نمأنالاناف

 موملا (هب اورو ىا) اًسدرق ةهسقتلل از ً أموفلا ةجراامو مو.أاد عاب بذك نامفس

 ل و هماعملتا لضهلفا ل اول سبأو هَ رعكلاهيقىودكشم ودا ةيعكت 1 هقول م 0

 سيديا هقلدنو هزم“ اوالاع زد نآههج و هللا م“ 1 ايلعل أ ةدابعنادعسيلا

 نم ةونأ ةمسشخ ههج وهّللا م "ىلعل لءقؤرعب زالءاطعأ ل مقو امهنع ىلا عت هللا ئذر:

 ةاقد. نم نأكه -:ءىلاعت هللا ىخضراسقّنالئأ ل. و هءلع هلأ لص ها زيالام سقيا

 اوتار لا و ةلابلاوةددقلا عةيرط اقةددكملا و ىأ ًارلال-هأو نرغلا |||
 هللا ىذر نان ءلَدقد عنه هج وهللا "رك. ”ئيبغان ةنيلمال اواناةنو اهمْمب و هسسب ب عقوأم

 هسماعديزمالام مرك.لا نمهل تاك كاذب و |ةءزوذو نمسهقلاىأ 0 لمدم+:6ىلاعلا
 50 ةراساو ىتديب نا درج : زا ءااوكشأهلت تاافو دوغ «تءعىلا هد هللا ىذرذلت قت

 تناذ :ردا نرثك الاهل لا ولا وسلا اذه ناس امل ةذفنارمفلا نمغ وةعملا لاذلاب

 نوعدألاهلل اقن ىسعلا لعن اذوب تشمها تاهلة :وامذأ واماهظاّتبن“ الفك ديس ْ

 ىداؤلا ادذهنمو يقال اةددخلمت نياك و اماعطاوتس' المت دودإلا ةلستو نيد

 هللاقذ فرشلاكدلا ثني -_:مؤااريمأاءناو ع نيالا ا ديعىلاءمذعت هن - اما
 ردقبالاملعتبي ل اقف كلذ ل لق ,هردفل ١ ةريشع هاطغأو تنصت م ناس سحنأام
 هلام مسق توملا ىلءام مءىلا.هت هللا ىذ ”ندهنو وأ ف ثان زدمب الفزدمب د وهءلع

 ىذب رع وو ةركذ وأهلك للا تاذهلذأو و ودء+تامالقدب لعن بذيل ليسا ناكو دالوأ ف

 اال ودول ]وهلل | بدن لاقن ةمقأ اال ندد وأ عاصام ضف نأ امسع ةيلانعت قا

 ماا 1ىلعلي و او.تالك نمفاز وهن :؟قاهكراثينهنأ ١ عما الو" هلاس رال و ةيطحال اوارخنال اواهظنهيشدالف

 ' ةقراذت ازانعالاهوجو نم كادريعو ١اا/ امج اهفوتاهلكأ م ائدلإو .فيلأتلا ن- ىلء لش ادة: ع الملا ف م6 مالاك

 مم ,ك ارتست اعبر رغلا ةداعل :

 عغناذبو مسيوم ام بت : اريعو

 ميا عئاوموم دمت انا
 نمو مالكملا نان رقمه يذلا

 2 داو بدلا هولظن ةز وص

 تلاسالفاانق عم ص طولا بي رغلا 1

 اهمسلت يحانم وب 2 مالك

 تفقو ون؟رفلاهن هيءاحىدلا اهركنو
 هيلاث هت او هبأد ١ عسب هن هم هيناعت

 الوزن ددو لها لصاوف

 مهلو اوقعتريخ كا ذإو* 0
 اودي و مهمالأ ١ث سهدو

 الفد همالكناسح ف ةلئمىلا
 ع رقدو هنيوحاضأ ف هنأ ثد ر

 هنغالب و همظن عمد دين واقلا

 هوهسابا :اضا قاما باضأ ادق

 هامندحو ةضا ولاهنلاةد هن ف
 هناهربو َنهاقلاهللدو ةمالالا
 الا ايش هتةضراعم مادام زهابلا
 ا مارغلا' تو وام تناغم

 ”-غلا"لذلذو باهل ١

 0 :تاضغلات وللا
 نادت ضزاعمما رزمددخاو رع

 نع هتعنم ةرشو ةعو ره اصآ
 ميكس اب يحي نع ئد م كلذ
 سادنالا خس تاكو قشلدنالا

 ا هرمعلا نم غلب هنا لمقهنامزف ا

 سه ةئسيفوو ةاسنا الدو
 : ا هلا وزميل جشم اهلاثمىلءوذحا صالخالاةروسقرظنفتآر ةالدكراعملا ٠ نما مار هنأ نيدئامو زي سو

 ْمَمْاَنأ ع و رشنل اه. .اعردةنإل هع هنأ ل و ةمارتاك اعد وتلا ىلع ةلج هيلقىف ةقرو وةنبشخ

 راد جراما فاوسارزةطراعلا نالوا ارص عى ناكو :ةقو لا صفا تاكو هله وملا نيعلا لبق ةدّبشملاءاغلاو



 غالا ىطقوءانل اضاع ىنلقأ“ «اهانو' او ءامئعاب!نضرأا 1 - -هقو زراعته وة باكل فأر 8 ب ىبهدأم وبر اثساف أر ار ا

 عجور مادبأ ضرا'هرالا ذهّنأو ورمل م الكر ةوهام اذهَنأ دب: ١ لاق نيملاظلا م والاد لق و ”ىد .دوكلا ىلعت و2_ساو

 ةبس امال هنأ معو هلا و هل ءاماكمو

 لل-؛مىف تأت هرميص- نكعالام

 .صاصقلاف مك او ىلاعتهلوق

 اوعز ةذاىرتولو ىلاعت وقوة ام

 .ضرأ انو ىلاعت هلوقو توذالؤ

 ىلاعتهلوقو هب ' الا 'لءام ىجايأ

 انلسرأن ممهنف هرئذيانذ أ لاكش

 هندخأ نم موثمو امد صاح هملع

 هنأ ب مهتمو ةوسصاا

 ءانك وا 0 ةرغأ نم مهئمو ضرالا

 تابآ عيمجبلب تانا.الا هذه
 نيساهيقرظنلا تةتداذا نآرذلا

 ةرثك الج ةظنل لك تناك

 امولءايف تدوو ةجالوصفو
 ةرخكو ظافلالا زانيعا خءرخاوز

 ءاعدلاو تامامعل|فقث اطاد ىناغم ا

 د. برلا ةعاطو دموتاا ىلإ

 ةظملاو رهأاو لباكتااوب

 نسا ىلا داشرالاو ب وةَدلاو

 مي واسم نع رحزلاو قالءالا

 ىرتالث.<© هعطو.ميف ئئءلك

 تاتأناذاو ل نمىلوأ ال
 هءفاعدوم هنددون آرقلا أضر
 ةضاناانورّقلارامخأ تالئم

 امام هل ةدسملا بدا هرج
 هدد هءاقرتساو جاو يجمل

 قا 1 هقس قيمر ومالا

 ءاعّداف لوز عهللارتغا ن 56 ال

 هس.لعهللا لص يذلا دنعنم نأ

 'ناق هللا لع نم ةنا سا ىلع ءاس هب ةةرورعضلاب مومملا ليةرورضا ان الط, ءلامولعم هللا ىلع وة هنارلسو

 . هتلانع نم كا ارهظيدملا نآر ةااف لت اهاانو 2 هللاءالك نيد وهس 1184

 مو الرجب كال ذعدتاكو رهسس 4: :ءىلاعت :هللا ىذر رسق هو فنك لو ىنأ ع هدام

 هلئاكواثااو اومأب ه.ادوسب رمدقاك ركشن نأانددو لو: م6معىلاعت هللا ىذرراصنالا

 أمام لمقنءداوءأط.ت ا« +ءىلاعت هللا ىذر ض ىمالاف ةرثك سانلا ىلءنوبد
 أ || هلو وذ نيد لعدم نب سا ناكنم لك ىداشي اءدانمسهأف كلب د 200 م رو صعسم

 هسيلعهقا ىلصاتا لود ىأرو 4 ءاااهيلءدعصي ناك ةج رداو هده تسال هانأف

 تأ ىورو لاق ام نءىلاهث هللا ىذر سق الراصد ادهسن ءحرل اوللانأ لو

 هلع هللا لص لل برأت مو هيلع هللا ىلصهللا لور نم ةرامأت ؛الاءاوللا لسي نأ ىلأ [عس

 ىراخضلا محصفو ىو !امهنء ىلاعاهللا ىذر سبق ءْبالءاوالا عت دق هّمءاهعب هيلا

 ماهل رب وديا رلاهعموه ع ىلا. عت هللا ىذرةدا عنب دع عمتءاج راصنالا ةدتكنأ

  ىهو لصالا ىف لاق ميزاب بئاكلا لجأ ىهوىد.ل(ةياورق اد)لذأ ى مودك ءأج

 لسو هيلعهقلا ىلصهقالوسر اهي رح اهملا هييماخت اك لقا اور هرهاظأ

 ْ ةيلولا ياحلو يلعهقاىلههقل لوس مأو ه«نءيلاعتهللا ىذرربب لا عب هاةنارلاو

 |تو.بلاىفدأ دنع هني ارزرغ:تأوىا < 34 ءلفسأنمبرعلا لئام هامق نم ا لخدبنأ

 | ورعب. مو وج يأ نب ةمر ك««و أننا اوةص اكو مكلف ”نمالا اواتاقتال لاو
 أولت لءبوهو ةمدل: :لئاراساناو هدقم دل ددعب اواسأ مناف منعها ىطرىأ

 | تناكدق وىا هتسوزهلل اوقنق هنأ نم لإ واسال_سدعب ناك لح رمماجح نةناكو

 أ هبات ١ ود موت و ءارآام هلئا وهل ]وهدف هباعك ١ اود ل اوةفىر 00 اذاملارس تاس

 | نمل_جرلات قرزالا <« ءمب رانفو مهنه مدت نأ أو- رالىنا هلئاو لاق د
 ألا لمنلا اذه مريت مله تل ةفارس تامسأ تااكوهلالا.تىربت ىهودهنأ حال ش درق

 ندضعن ٠ امداحْل :ه4- تال ناك نان اهوزغب و ٠ فين أدي رب راد-_ئّنأ ىغلي

 ادعل 2 تن ًارول همف كدب 2 ساطت تء -ردقو كي ىف "كل اود < تالاقؤ هرسأع 0

 أكد ولا ةناهيلا لجرلا كلذ ل.قأ فلا مون بو هءاءهلثا ىل_صهلنالو د لغداناف

 ًأذ_هةح الا تايالاد_ثأوك سنع عداوا لاقف مداانانيافد تاانذ ةأرتن مله

 هوهنمروك ذملال خانم يقلال هنءىلاعتهقلا ىطردباولا ني الاختأ كلذ ب بدسو همالك

 |ل_تقنمز د هءاد ىف دا حاصنونعاهلش دئالهلاولاهو لم ةلانءودنو كوخ

 حب :«لددال هنأ (ةياودقو) لج رلا كلذ مز منا نمت نمتاكو لد نم مناف
 ْ | ندعو ,تنكىذلا مداسشلا نيل وقت ادا امني اوتااق ىلا, ىلع َقلغأ "7 د 1 هال لاق

 0 رمت

 كذلك :رو رمضلا مواهمة داع فراخ هن 51 30 ةرو رضاان مولعم هنمهيدل سوت ودرو رضا يمول هم هل“ ءناشالان ٠ عن درع اْرم ع

 نو رقلارابخأو لاوطلا صصقلا درمسف زدت ذآ مدننا د د موف ركع ص هنضراعم نعي ركز د ١ موأهم



 قدا وهدرس مالا و ضع هسضءنمالكلا طل دن نم ة.اعلةشاام عما ماس مهةطنءامعفلا د داق 4-11 دلو ,"١ىلا اوسلا

 اديس بي ذهت عدبأو برت ب عأ ىلع ىلاعت هنا !مصقا واول لع مال.سلا هيلع فول هدقىلا اراقذاو هفار أ هيأ 'وههوحو

 تفةادعاى رخآ دل: هدو د ٌدوهءف ١١4 ترك اذاهصصتّن امم اوماطثد ةءليلو اخ ا ل هاميضا لاهرخ" !اهاقأ

 همدخخلاءانتريدبأ اول تنأو «قرزالا ةرايعههمدنللا وتد شوا كنا «لاغف هنري

 هللسلا فو.لاباذئا ية ساو ٠ همركعرفو ناوةدرفذا

 هم_غغالا ميس ال_ةانرمذ «٠ همعتحو دغاسلكنعطقن 7
 هلك ىلدأ موالاىف قطاتال - همهمهو ناو تم مموأ الا( ذي بق

 قوص ةههمقأ اوريسحزلاقوقو تدم: ثلاث .مأ و مهفيالىذلا تودلا ةمكغلاو

 ددسملا با ىلا: رو رأسا لو نآىلا مههق ديه نعىلاهتهللا ىذردلا .رهساو ىأرذصلا

 ةبقعلا ىلعوهو لسو هرلعدقلا ل هىأرف نواسملاوعه نقل ا مهم ةفئاط ثدعصو ىأ |

 لامةلاءئديولئوق ادلاح عاهل لق فلام نع تءمندقو اذ هام لاف هو.سأاةقران
 التف لع فااضل قا لوران اكان ءلتاةن ند لئاسة نأ نم دهلا نكيرت ْ'

 قا سلبج (هياودفو) ل 10 نءةس»ب دأو شد رقن هثورمدعو ةعبر أ نيكرمأملا ْ
 ه٠ !هو ألم

 ا كلااامذو ىأ تينا ىدسا ىلعهنءىلاعت هللا ىذررعب زلال وة: لع

 ىلع د .ءانأإ دى رخالا ىلءادلاع و اهم تاتلاو راساا ىرخالاونيملا اها ا

 عوردالنيذلاىا هلءهل ا نيساادشب و لل مهما ءاحلا ضن رمسل !ىلع ظفاقو ةلاجزلا

 كلذ لعاو ىداولان طباوذخ دقو مهياععوردالةلاسرمهن ل-سمحرشؤ لاف مهل

 هللا ىذرربإ للا ىطعأ السو ه.لع هللا ىلصهنأ نأ .سامىف ام. الذ 524 ءىلالوخدلا لبق ناك

 كلذدؤفو لفاكالذىفه- 6-31 -َح ريبالت و اناعز رغب نأ هرضأو ةبارو_:ءىلاعت

 لئانقنم اه رو ا اونأش يرق تشويدتو ةيارلاددسمد] لاةيد_ك سمى للا
 ىأفتعا قلاوو هزعىلاعتهشا ىضرد ر رهابأ لو هيلع هلا ىلص هللا ل وسر ىدانف د

 ىلانورثم وال اق سوه .اءهللاىل هللا لوسرءاوفاطوا واخ مهيف:وفرامنالا 1

 ىرخالا ىلع امهاد_حا يا تبو كحفاولا .ك لاق مث م-هءانأو شي رقسشانوأ 1

 ىذرةريرهو لاق ةكمىلعنماوا-ثدوىا افساافوفاو ىت- ادص> مةودصلا

 أ. ممانبلا وبدأ اموءان اممم ل ةي تأ اذ مدح "انا اةةلطناف هئعىلاعتقا ||
 ونأءافلا هسشنن ء عدي أرد ةيال ا ها 5الام ماد ألتق:نأءاثناك ظفافو
 ةعاجال ىارث شدر ةال سد رقءاريضخ تعييأ هللا لور ايلاف هنءىلاعتهقلا ىذز ناس

 مظعالادا ماالاة لف 0 ماظءالادا وسان ا مءريعي ةعقحا ةعاجلانالم و. اد د سد رقأ ||

 لل و ةياماقا لسا كلذ ددءو سب رقدءاجدار (افانهاك ةرمضالتاب امنءربعي و
1 1 

4 

 لف نانو تارانغلا امف و

 رسغال_ةمدل ب رض قءمللناكم

 تاراءهبتدكحو رخكالا ناكمملا
 ناكناو ظافلاالاو ملغنلا همنا
 لكداكت ىت- اد_-او ىمملا

 ةزرزكملا صدا! نم ةدحاو

 نوكيفا م ءاصنامبلا ىف ىدنت
 نءالا اههدعحامعا هناك اهعماس

 روفتالور تصذاواقء_سلو
 ةاذاعمالو'خرب رك نم صوغنال

 ىف ث:نمر ثق لاو اهداعأ
 هرطاخ فغهرأو ةغالبلامولدع |[ د

 عسجبه لع فذ هناداوهركفو
 كان نمْدَحاَو لك نأو مدع

 وهف هيد_--ىلعز_همدوحولا

 ةديحامعلا لقو قوملاةاماك
 كل ذنمؤظعألب ىدملا بسن 1
 هنوطاعتام سفح نماذ_هَّنال

 ا لاقع هسمق اوأ ؛0 كلذ عدو

 اوعْردتَو لمقلاوءاللسا لعاو راض
 02 كدلاو 2 اهلا تاساك

 0 < مخل ةانأ فوالا ٠

 الوارادشا "لذلا كلذنوضرال

 ةضراعملاقازار طصاالا هن هبورت وذ

 اهبل غشلاف مهر دقن متناكول

 عطقو معا عرسأو مهيلءنودأ
 مهو 3 مدخلا ماك اورذعلا
 نملك ةرعملاوةردّقلا لدأ

 نمهن .> كلذ فاو رهط اافهر 5 اةطاوهرووظءاةذاىف هعس وفامغ 0 و هدهد د هال ادد 1 موتهأع و ماي ال اعل 5

 ' :اوعطقنالب اوقطلا ف دلولاودلاول ارهاظتوددءلا: :رثكودم ال!لوط عم مهه اءمنيعم نمر طقياو آالو مههافث تام.

 ملعبالا كلذ ددوا ١ عقمسا 4و هلو: رتتقو ق ناك أم و قدام تا دسغملا دابخلالاو نم«:اءىوامأ ام. ,ه(ناعاو وو نمو)«
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 لو هيلعهلا قل صزبشأ نيثمآ هللا" اش ثاما اراد ان اشد ىلا فت هو.ةكريسأ ةيئذلا هولا عزي أ 5 «افسهقناال اهلغ
 لوشدلا نع ثوكر رمسملا مهد ضانإف ماعلا اكلذدنأ ١ اوئاظذة هداف , دس !ماع لاب ةلبإ دأب دوهوم ارا دهسا موه هلو ثديي هءادضأ

 كاذدعب .ةسفنأو مهريشأ فهن" الاهدها م5 ريكو ةسب دابا م م ةرصتمددغ ' 1926 تفل ةدؤسعقلا لزنأف كل ةمياعؤش
 ة "1 لاق كلذ عقواناربسخأ 1م ناكف

 ىذلا كلذ نو هماع هللا ىلص موا
 تدلغىلاءث هل اوةكو مكلتلق ١

 قمم هو ضرالا ندآىفمورلا
 نيس عٌصاف ثويلغمت مهماغدز
 باغت موزلاّن أىلاعت هللاربخ أف

 نموهو نادم عدضبف سراق
 ريش 5ناكف عدلا ىلا ثالثا
 لحأ اوناكم و رلاّنأ كلذو هنا

 ىلامت هللا ذي ديلولا نب دلاش ىلعم ولل له اعدت !!ىبصدسوو لاف ن ءدعأ آو أ قلغأ

 ليماامان ”وهرو لا لاناب و دي هلأ لإ 'ومرانمهلاق لاتقل انعشب رمدقو تاناف :/1هلل3 وو هنع

 0 ُ اذا ١ وبأق مالسمالا ىلا مدت وعد »و تءطشساامتقف واللا ١ ابق اوءضوو

 2 لم ءوهملعهلنا ىلصهنأ ظقاف وهح و لك نماو در وق ميلان :رظت مها ا اأن م اديدجأ

 هلل ةو ها ولاني دلاحت ”١لاف هللال اوسانك ما لاق تالفامدنعراصتألا نمل-> رللاق

 ْ دلاخابلاقن ىراصتالا اشاد ١ ل النا لرأي سوه و هداعشنا ىلَص هللآ ل وسنا

 ْ لعق دلاخعندئاف سانلان . َتمَعل نمل“: ةمْنآ أ كرمت : مل وهملعهللا ىلص هللا لوسرّْنا

 | تكلهمشلال اوسرابلاةفىش تدرك 5نملجر لو ةناعهقلا ىص وبلا ىلا اف: هع الح وني همس

 | هلتقالا سانلان هاد قا هال دملولا نيدلاخا ذه لاك لو لاق مو“ ءلادعد سب رقال سشارق
 نا ران ل د 0 ل ل رم ال د هلداعدو ىلعدال اكن وكرمشملا ناكف نك . ْ 1تاسب اولا لك الا كيلا برأ م !دلاع ا( لا.ةذ هلداعدف ادلا |ناق مو) ب /( سصراوو:ت ١ نا: تتحال سشراقفو تاك

 ْ نأ ك ترم ام[ لاقنهلءاعدن ىراصنالاىل عدا لسو هيلعمننا ىلص لاك هب هء.لاعتردق نملدأ

 ْ هللال ور تكسفهريغهللادارأوا أ تدر ككاو ىلإ لاواد لمن الن ا دل رأت

 نعفكم د و هيلعهللا ىلصدهللا ل اوسرل اةنأمشى :رادالا لة :م و مل دو ءلعللا ىلص

 0 اوفكل اك ما نهأ أهقلا ىضقإل بو هسيل هللا لمعلا ل وسر لاقف تاعف دق ب بتالطلا

 0 ىله هنن الوسرل تأ ىلا ةعاساأ ىهورمصدلا ةالص ل اركب فب نعةءازرخالا حالنسلا

 ْ "يكمن دوك ىنانت الو:ءىلاهثهللا ىذردلال“ تءقوقلاهل' اهلا هذهو ىا مل وة ءاعدللا

 1 أمآو ك«لوخدل.ةنارهظأ ارع عميل اصل هيلَعهلا ىلص هنالىا مدقتامك الص .ندو

 (وهثم از ني ميك-زادل>دنمو نو وأ نامغسل اراد خدنم مشو هم ءاعهلنا لصةلوق

 نمو نمأ .اووذ دس ملا لش دن وما وهذ هبأن راع أ نَدونءا ءاوهذهخالس اأن و نمآ

 هى نامالا فمها طارمألاةذابزَندوعف ن ءاوهند_< وزىلأ ءاولتح لاشعو

 | دلال قمن دو لاق عقي لو لامقل ار اغكلا نمر هظ نم ىلع لوتمت أ دّص مهو دضخلا
 ْ [نيلح رلالةقدهح 5900 ىلءةداراو رافكلاع نءهلتأف د نمه-:ءىلاهث هللا ذر

 ظ نم و للام ةاممتمىرج وأأثاهومثل ارا هلل آما ىاهمأ هب أامنمانيذألا

 0 دام لك ىفةالف موج-ءهلل عقو ىدلا ١ نأمال او. كضأتن 7 آيدول 'ىاهمأ

 ةريرهوب أ كلاس ىذا 0 دوهمل القاك ةونع تحت كن وأ فلابقن تدك
 | 4 تفرد فاشن ىفأ

 2 ةوع ف هنعمل ى :ةردلاخ كل ىذإ!اهاذسأو هدقدلا كةلادوح 0 نانصأالاو

 هةقان لح خاروهو كهل تو هما هللا نهزاذز مهن همق لدا ا-ةملادودول هارد تبذك تنأ لبركي
 رك ا ىلع الأ كك وى لدا لاق

 نودرب مورلاو نمراق برام ٠

 امبنوحرةيو وزال سرافةبلغ
 ثعبت نيادسملل ,عيلغنالواف:

 امقدلاف مم ورلاىلا انش ْئ 171

 سراقتنلغف ىئ رمهل) دتاع :رذأ

 كذؤدونوكرسااح رفثمورلا
 ترلغملا هللا لزتأ نيإسملا ىلَ
 دهد نم وظو ص رالا فدى مو رلا

 نهد عطاف 0 وباغ.شووباغ

 هنءاشاىذرزكو وأ ريدخاو

 روظتسسلافو كاَدْيْزْكر مثلا
 دقو اوحرةئالف سزاف ىلع مورلا
 دوه .اع هللا ىلص ام. دنهقناريخأ

 ف آل ةو فاح نب ةمأ للاقنكلذي

 ص : _

 م اوضقلا امهند لكع وا ١ اولمح و راوقلا ١ ل ره ل.ةكالذ ناكو كلذ ىلع هش رف امموداضا ١ اهذذأب ١ ضلالقزيشع

 ني“ قف عضب ىف لاقت هل سانام ناه رافدر رولحال نب ةلاقللا ذرادواي وو ةءاعهللا ىكصدشال لوس ,رهخء هللا ىذ دركبوًزبخ ريت ًاوزشسث الث

 وذو ةس دي هولجا ماعم نال و لا | ةباقك كلذ د ع ةوفنبس ستيلا ل لجال انام صن القل الذ لدفف جيلا ةلانلا ثالثلا نه 9 ١



 ىنل اءلتق'يلأو ردي مول ثق ةممأنالدىلأوا ة.مأةئرو نمةئع هللا ىطوركب ونا صئ الغلا ذخأثنيئس عسنلااةدلمّن عب زك

 ا؟١ لءقاذهناكناواميقدصتلانهمأامناواب قّدصت هنعهللا ىذرركب ىال سو

 ةسأراعطاوءارج ةريسدربةةثداردعمةمهباموةركبديزنن ةماسأ هدمه ىا: ءاوصقاا
 مهنيا ملا ةرثكو ةكمىل هددها خف نمىأرام ىأ ارنيح ىلاعتهئااعط اورد -ر ىلعفئي رمشلا

 لئقو رفؤملا هسأر ىلعو ل و هملعهللا لص لح دل قو ةرش ”الا شيع شررعلا ثامهللا لاق

 و اولوءا ذوسهسارو مارحاريغي همّدك نيبامفرط خر أ د3 دان رسءادوس ةماع هءاعو

 ةعمل دم ولسو هملعهلئا ىلص هنا ل وشر ءاول ناك ه.ءىلاه هللا ىذرزباس نع و د دوسأ

 ىمبأءادوس هني ارو ض_. أخذا !مورةؤاولناك [,معْلاعت هللا ىذز ةشناعزعو ضنبأ
 ىلاءتهللا ىذر امتعوةشتاعدرب نمتناك ام مدقتوربم تناك ىتا|ىهوئا باقعلا |
 دماو فاكلا عقبءادكن م عفا مون لو هءاعدللا ىبصدللال وسر لخدتااقاحنأ اهنع ْ

 ىو ةكم له سا نمل خد هنا لاك نملاف الخ فورءملاوهاذهو كم ىلعأ نم نيونتلاو

 هيلعهقلا لص رخ حي ورلد نع هنأ سو نيوننل اورصقلاو فاكلا مذيب ىذك ةنث |
 اهنءحورخلاو ىلوالا نمةكملوثد بحكسإ هنا ىلءاذتعَأ لدتسا اًذهبو هذه نمل سو |
 هللا ىذرىفاشل اامماماداكحاك ةكملوحدالسو هملع هللا ىلصل ستءاو ىاةامأا نم 0

 كلذة أ مسو ىاالالحوأ ودكم لاذ لسغلا بامصتسا ىلع دا هيو مالا ىف هنعىلا عت

 حجرزملا راعشو نو رادع ىب نب ,رحاهملا راعدناكو ىاا نع ىلاعتهلث ا ىذرىنادما نع

 ءاظ قاضعب موضعا هدف رع ىذلا مه راغش ىاهللا دمع قابس ءوال اراعش 9 هللاديعئاب ْ

 نأءطاو ةكملسو هءاعهللا ىلصهلنالوسر لزرا-لو «لد وول بر اطالة حاد: عولدالا

 لسوهيلع هنا ىلص هّيار هذعىلاغت هللا ىذرزيت زل ازرغام عضو منري اكل ذو لاق سانلا
 نم ةبق,ةرحملال,ةبلام اوْو ىا مسناهونب همف ترمه ىذلابااط ىلأ بعش دنع
 لبو همأ# هللا ىلدهاءدورَدن دوع#و ةأسم أ ايفل و ةماعلا ىلددعم وكانه هل تيصن مدأ

 همت وب لو ه.لع هلل ١ ىلههلل ل وشر ىأرا-ا هع ىلا هللا ىذر :ربأح نءفامهتءىذر و

 ته*15ثدحراعارا نازما ف ه لاهو هّتمق ء_ضومىلارظنو «ىللعىثاوهللادشفقو |

 هماعهلثا قتلا 5 دد-ت رك دند:ءىلاعتةللا 1 ر رباحلاق انماءشب رئأ

 ىلعا اوهناقتثمح ناك ف. ىف كمان ع ىلا تهل فا ذا انام ةشردملاب كل ذلدقل و |

 مهوعيانال ومش وكان الث ا تملاغملا ىئ 1 اهىبىلء تفلت ةناْكَو اشيرق نال ىأرفكلا

 هيفوىهمناةةمعصأاةصقىف مدقتامرخآىلا لو هماعهلفا ىلص هن لوسرؤ مبا واس ىت
 ىلاعتهتنا ىذرةر رهيب أن ءىراضلاا 0 بم اءاوغااحت مآ عادولا :>ىف قأنس هنآ |

 ثدحة ناك بفض ادغنولز ان نذ ىن؟ وهو ردها | موه لاه مل_بو هماع هللا ىلصهنأهنع|

 جتفا اوهلل ارمصأ ءاح اذاىلاعتهلوةكواهنمىل ىوزام ىمأ كلم غارب سوا عب راغمواهقر اشءتررأف ثلسإ1

 قيد ىلء هتارك_ثرامقل اميردك

 نمو) مهتلاةءبيذك.:و هتااَقم
 نآرقلا ىفعقاولا(ب.غااردا.حالا

 هلك نيدلا ىلع هرهظ.ا ىلاءتالوق
 هل ضاوسر ني د ْثَأب هللا نمد واذهف

 ىلض هتمأر هنو نايدالاريئاسس

 ىلاعت هلوق كلذ نمو ريس كلذ

 اواءومكتماونمكنيذااهلثادعو

 صضرالا ىف ..مةاذسداتاحل اصلا

 ننكملو مهل. ةنم يذلا فلضتسا اك

 انمأمهف ودب نم مونأ دديأ و

 ىاأمش ىتوكرشيال ىئئوديعز
 نيكلامه_ضرأىفءاةاخ مهنامدل

 هللا ىذرقيدصا اركب ىلا فتازن

 ةيادصلا نمهعمثاك نمو هلع

 قددصلا ةنالخفنَد رلا لدأ ىلع

 سراخو مورلا ىلءو هنعهننا ىذر

 ادكهومد_هدنمورعة الشيف

 هناصسريخأ ام انمأ مهفوخدمد
 قراثمقف م6 دنركم و ىلاعد و

 اهابامهك !مواهيراغمو ّضرالا
 ىل_-هلاق اك اهفءافلشاو راصو

 ضرالا ىل سي ْرِإبو هماع ها

 قت ةرمشدم تازنا نكلا خف لكدا هل ماش تناك ن وذي "الأف ءرقفتساو كير د محب حجبسفاحاوف أ هللا نيدىف نول ديس اما |تدأرو
 لاةذهنءهلئا ىكرسارعلا هع سد مهيلع مس و هيلعهللا ىلد ليال او مراه الدو تازرئاملو لس ءوهملءهّللا ىلههللال اوس هراةدعان هك 31
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 ةدبةريدثك تاءانجىاا اوف هقلا نيد سائلا ل دونكم تف لوقنام هلا لاك سفك بلا ثيعن لا مءايكلمكسام
 هلخدبل عض هومبرعلا دالي ىفو ل-وهيلعهقلا لصهتالوسر واهني ةفاخلا ىف همالعأرمشن و نيدلا هللازرعأ ال ةريس؟ك تاءابحب
 هللا للص لة اواسأ مهلك لب مالسالا

 لؤسرا.لاف امهثءىلاعتهللا ىذرديز نب ةماسا نعو تسلا ميركل ىلءاو عناق | آ
 هن داعا نع ىغباممد ةةوراا دنزملمقءانا لرت لدول اق لوادوؤ لزعت ادع لزمن نس اهلها |

 ىلاعتو هناصسريخأف نوظفاك
 ليدمتا !نمثارقلا ظف-ىلو هنأو

 ةدك ومما ةممعالا "لحل انريبعتلا
 لقا ف ناك.تتادك ولا
 || الذ تا ءاكل ل ةيءالفرمخ أ اك
 ,ديف نرخ ا /ةسلاهمامْزبْذخ ا ::ءىلاءدهللا ىذرة اسم نب دو ىا هدلحار ىلع ظ ىلا عت لاق اميل عتلزملاممالا ىلا / يت و ير ١ || يظن لكويلاعت هناف ب'كلل راس

 00 ا و ْ ىاهنناٍب اك نماوظ هسا ع
 سلب ادد -ة مص 0-3 ا«ايجبلا ناك لكدا م ”نون سو هناا : ةسيعكلا ىلعو || اهيتمقوف مد“ رن شر قو

 اهتم مص لك ىلا هيئو ميل ه2 بددق عمو لسو همم علنا ىبصءا3 ص اصرلاب اهمادقا ا 3: :

 ركذادارمافانءل ناعوت وال
 نآرق ارك ذلا!:لزنن ئاناهلوقف
 قةددملاا نمري هك د محادقو
 تآرخل!ىفليديتلا نهى لادا
 موارح و هدنك ١ وهن أدعي

 (.ةلب وطلا ةدملا هذ هى ممتوقو
 الؤ رون رمش ءافطا ىلعاور د 5
 الو مالح نم ةلكريمغا ىلع

 مفرح ىف نيا سما كيك كنت
 هتتانال ماس ظذإا ناكف هفورح
 ىلع هندولاف ىلا.ءن هقئاريسخ أ اك
 هقةنررءاشو ه..مالكل هظذح

 ىف نم ىم كس هماظنو

 هنادعأ هله حاضت فاوهنافطا

 ىف( تارسغملا نم هيدللا اريح أ ا#و)
 مزيايس ىلاعت هل وقرب زءلانآرقلا

 الو مزن مس ىذلا' عسجلا اذ هاما ودديلفنوة هضم هن رواملاوةكعتي الا ءذه تازئربدلا نولونو عجلا

 م
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 | ا هنلا ىلسصهل وخدناكوةالصلكاذ و 1 نمددمملا ىأب ل ,وهياعهللا ىله ناك انه

 | لو هملعهققا له هنا امهم ءىلا «ةهنئا ىذرر سامع نما لاه د ةذ نيذثالا مون دك ل و هماع
 1 لاخ دوىانيزلالامووارجاهمىاةكم نم رخو نيزثالا موو ريا عضوو نيذئالا مويدأو

 ىلاو مو هءاعهللا ىلضزاس م نينثالام .وةدناملا» 2 وسونلع تاز ونش الا مول هدم

 اهبسدي ف اطو تريلا ءاج ىت- عفا! ةروسأرقيو هثداحك هفءىلاهةهقا ىذرركب وبا هبناج

 عفا , وب كمل سو هءشع هللا ىلههللا لوسر لدا مهنءىلا هت هللا ىذر ساءعننا نعو

 الومافةاعقوالا هو ةمحان ن ءممسماراشأ ف ظفا وماذا ظنا فو ههج ول رد
 الطاء! قدزو قل اءاجلوةيمديؤانعه«نأرا_غنمه وجو ىلع عقوال اهاغقاراشأ
 رخ !ىل الو هيلع هللا ىل_ص ل .قأت (ةي اورو و١ ا جاك اهاع سه قدس أف وهز ناك لطاما ١

 يأت سول! فرط نمفطهثاامةنساا اوهتىسسد تأ سوق هدي فوت يلا بفاطمت هادسات
 ( ليهوهو هنودمعي هان ةهب نما تيبلابتج ىلا ص قءعهفاوطف لسو هيلع هللا ىلص
 نالطابلاقشزو ىلا ءاجلونتيو هنفعىفاعيبنعطب لعل © مانسصالا مظعأ ناك
 هللا ىذر ماوعل !نيرعبْرلا لاةفرمسك لو هملعهتنا ىلصا رمان ىأ اهوهز ذاك قطاما
 دقهنمءزتني-رورزغف ددحأم و0 ى تنك دقن !امأليه دريك دقنامةسينال هنءىلاعت
 |لا عمناك ولىرأ دةفماوعلانئاايكءاذه عدمنعيلاءتهقتا ىضرنامغسوبا لاف منأ
 وط وما1211ىلا لو هم ءهّللا لض ى منو ىاناك اهريغ ناكل هريغ لسو ه.اعملا ىلصد#

 هيلع هللا لمهن ال وس رى قاطذ الاف ههجوهللا / ص "ىلع ْنَع ولا ةيعكلا قصالذتم 0

 ىلصهللا ل وسر دوقة ءعكلا نس ىلا تساأل سلسال اة ةيعكلاقا ىح الما لو

 | تاك سجال اه هم عض ىأرانلا تذ مةضمالاق موك م ىلع لبو هيلعمللا
 ظ ه.4ءهللا ىلص هندي او دوى ا تا«نف بكن لعد عصا ىلعا لسوهنلعهقنا ىلصلاق مث

 دعضالبهلث' نوران اةف مدا ا مدهاو كسه ىلءدهصاههدسو هلث! مرك ”ىلءا لاقل و
 راف تنادع_صاق ةوناا لة لح عمطة بلال كنا لا لولعا نا كرك ١ىتاف تنأ

 ل ع

 1 مزيسلوقي وهو مينا رو هعرد سو دلع هللا ىلد سا [ از ن هند عابس مب ناكورديم وب نأك الفد الا نمد ارملا
 نواعج ى امه رايد أن يإبسملا نولون وشير قزاةكءزبويسىا نمسح اهنمدارملا تاعفي_:عهقنا ىذد ,رعلافربدلا نول اووعجلا



 مهوائاف ىلاءث هةوقك و ىءمواظ ازا عا اميقفتر رابغ غلب انمهماز رمماةدش نعرب رعب رضلا و نفطلا مهزاندأ ل نياودم نياسملا

 م "خو وْ ىلا: نماسان نأ كال ذو بمغلاد رراخأ هيت نينمو ومع وقر وددص فشل داو ههباع كرصلا دمع هز كد دنأب هللا ملم

 ا وأ-راقاددتىذأن كرم ملا نم 1 أوداف هءاعصا ع نءريثكو سو هيلع هللا ىلد ىلا رحاهنآدعا "عاود وهوا و اواسأ
 الوسريلا ا 10م0 بببببببببب--958
 "1 0 | رض الق لب لاق هيض من لحال ىلع ههنج ودقلاك يلضدعصفإلسو «يلعدتتاىل هنا |

 مالا ةتانآلزنأ ,داهملاف ناك فمك ه سهو هللا مرك ىلءكلسق هياور قو ىا ءاسسأ !ئفأ تانليد ثولىفا ىف 1 نتمللدقا نذأف بي رق حرش, | | فتزيد لدتوعول دو هياعمت ىل هدقن "لو د ئتضاو ةنطكلارهظ قف تايمصخيو ١
 ص الا نا اك ربا و لاقفإل وهيل هللاىل_مهقلا لوسبر بك. ىلع تنك ني-اسفةتدجباوفيكو كلاح .ٍ
 3 ظ

 مهواتاههب هداهمو اهلا لاق .ههجو هللا دل وف اجاني اج َ ال | الاه امىموداهجلاب
 ا

 8 انام كيديأب هللا مبدعي

 1 اقبألو لاق ديد نموت ةعازخ نسال ل )ف اهزاقم) 1 نممم لا عقو :

 لطابلانالطاملا ىدزو طا! ءاسهياهدبالوةيوهو هتلساوت هلساعإ بو ةيلع هللا ىلص ||

 ,قامسا!!اًذهو (لوقا) رس هنقذةفهنم تنكمقسا ىسمطاعأ ل زل اوهز ناك ا

 ت.ةش ىلا نينمؤملا ةرصنو لدقلا
 راب ايداوب ٍح -قسمهر ود اهم

 ان دهس دي <

ه1 هريك أ اذه لب مهءانضأريك !سسال.هناو ل.هزيغمصلا اذهنأىكعلدي | ١
 باسوءالسلاو ىبسلاب نيكرم 1 أنار و 

 ١ الاكو ور ن ناىلاعتهةوقكو 2 أ كالمدقت اكن :ءىلاعت هللا ىضدريبزلا ل وقلي هوهرمسك ىذلانأ ىلءلديامتوهمسا ىلع ١[

و نءدلاهرم دك د قد موب هيربخفت تنك ىذلا ل .هنان امس
 را اراد اعماو#لا أ أعم ناك ول ذم وال

د قرواهع. .حاهاقاآفاشكسلا ىفو كلذ غرمالا ناكلارخ ا ةلادوم
 ىلاعثو هناحيريت أ نورص ) ف وذةع ار م

اع هللا لوسرول هذ هيمرا ىلءان) سو هلع هللا بص اةةرف هصرب ر اوةنمناكو ةيعكملاا
 مكملعنوردقي الممنأب 

 تسال اياك ةرييسراال اب ارامنواوةيونو تي كم «لدأ ل هذ هرسسك هي قرف دعص تحل سود |ءهقاىلغ

 نوكإ واول ذيك ولت ايت امهاذ ا
 ئهالان ناكف مه اعرصنلا مكل | ىذ قوق متاربو وةدازفانكحاا يحاضاةريشعلا صئاص> ىفو « دهم نمرصم]
 ئ ادهش رق نمد ان ارب نأ: هنو ىه سأرلسو هم ءهلل ىذا اوانآتةلطناو ةيعكلا

 امخالا نمثاآرب ام ١ | لو ناك اضيأ فاش 4 لافورمأنلفكم ع * حف مول نكمل كلذ نأ ى عل ذب اذهو همالك !

 رارسأ ف شكنمه.فام(ت ب | امهتءىلاعت هلا ىضر سايعنب ان انءو مولاي مم موق لكلا غكنوتدوتناا' بفيلا |
 ىنيونض اوك ام نيةناملا]

 [لاقف ل وزع هير ىلا تبا ااكشفاهل نوركضدو ابيل انوع مانضأ برععلا لام امقل تناك |

 ففدكو هلنأالا ءاعل يالا .ممميولق 1 كل ث دا سىلا تدءاا ىلا ىلا هز هللا ىحوأف كن ودىو- مانصالا هذهدبعت ىتمىلا ىرإ

 امو مهيذكراهظاو دويل داريا 1 رول نيد كما نوت روسنا افقد! نوندياد» ءادو د ولم الف ةديدج ديون

يسر ل_خدو همالك اذه تبان لوح يع 'مهااهض ىلا ا
 هنن ونفي مهو م_مساهفهولاف ظ سو لهل ىلسصملنا لو

 مهأ هللا عي رقتو مهريغ هير هيرعشدال | حتا ةطرلا نيداقعوا ه نع امدقا ىةرالال ل اتشأ د -هبكاةبكلا ١

 ديما داكن ف مهو و أرعرمأ ل _سو هءلعمقا ىله هنا ىارودا!اهنمتمم نأ دهون أس امرت [ىلا ةيعكسلا |

لص ٠ هللالوسر | هللا ىذدرع ناكوا مفةر وص لكويعبت ةعكلا أب ىا“ م ء”'ابزدومنءقلامتهلنا ئذر
 يلع لو هماع هللا ى

 هللا لزنمف ةقداصا من م-متلا م أاهذ كرم ”النأ ل سه [مًارعابل سو هءللءدللا ىلص لاّةؤْزها رباةروتم لردك هع ىلاعت .

 اا ا
 لعب هلئاو ىلاعت هلوقكمهيذك.: تي

 ىنهقااي د عياله مهتواخ ىفميجانت فو منيا” دوويل الكود .ىأ لونا بهما. معيالوا مهنا افنولوقيو نويذاكلم-منا

 ا مواد مهج مح هل وقد كلددا ارواج امم هرميظ ًاوم-هتل اًهمهللا مضفن بدون ىح اتلعاعدإ اسن تاك ولد ق-ىفامل وق.

 ناسادحو ل و ًااذا كلك و هرهظي أمريع مدرب 'انهتفنو" ردوا يبا دوديالا عوض ١قن دوفذ ىلاعت لاقت و ريصملا نشف

 تح د



 هلبا لءافانهعاتلتت ئئمالان ٠.مانا ناك ولدحام وبةوأكلا ىف ضع ممطعبل ود وهو هدو ىذلاو وه 0 هو نيقفانملا لاك

 موقان زعامم بدك نر روعاممىلاعت هل وقكو تابع 535 ايرارحال اهل نمو وفد ةهولاهأ اعمهربخ مضاف كل ل و كلمنا ىلصالا وسر

 نم اكلانوذر < لَو !نيرخآ هعضاومنع م اآل!نوفرحي اوداهنيذلان مىلاعت ' يوناو هعط اوم - عا

 ريغ عمءاواذب 0-0 ءوانهو«ثول ود وع و

 4 طو من لأب :اءاامع ١ ارو 52

 مهباكم هذي رفا موا

 امو م-معاطمد -ءومهتل هع و

 نمانعارمهاوةب هنوداصتي
 ملسو هملعهللا ىلص هيءازتسالا
 ةنوعرلاو ة-ةايجلاب هة-صوو

 هرظنساملاةروصىف هنو رهظو

 مهن أباملو مهتماركم هتياعرو
 ةدهضق بمغلا رايخالا نمودو

 ىد_>اهللاك داعي داو ىلاعت

 َتأنوّدّوو مكلا منن تفئاطاا
 ادهنمكلنوكتدكوشلا تاذريغ
 ق ع و صب نيسنمؤوملا نع :رامخا

 ودطو هوبحأوهوذوو م-جءوذن ش

 هءلعهللا ىل_-هىالا نع بدعم

 مالسلاهماءليربج هيداعأفلسو
 كلذ و الا هذهيهملع لزتنيدح

 ملسو هملع هللا ىل هه. دعو هللا ا

 ”هنفاقلا ريعلارقظلا نس «صمالا دأب

 لةقوأش يرق لاومأب ماشلا نم
 اوس رخنيذاا سارثمهو وقخلا

 فنودوب مهئءدتلا ىذر ةباصصلا
 لاملا 0 رمل اد 0 أ

 نيدلارعاوزمت موملا هلا ديأو مه ديد اكل :ةذْنب رفاكسا رب اذ غطقت ورمل نول اهقاردقفلازلاو

 ل

 انارصنالوابد و 1 اربا ناك اممالزالابمسقتسإ ام - ثم هللا مهاتاق ةروص

 لاق ئزوملانبا طيسمالك فواذ» .نيكرسشملا نمناك اموااسم من ناكن كلو

 ا نافءنبناةعو باطلا نب رعرل يو هملع قنا ىلص هللا ل 1 اولا

 ْ 6 ةروصالااهوعت ق-ةروص عدتالر م»«للاقو تينا ىلا امدّةي نا اه,مءىلاهت هنا ىذر

 ْ لاقامئءىلاعت هللا ىذردب زن ةماسأ نع 0 ١ ورفو) للم أمل همالك اًذ_ه مها ربا

 ْ هيهسدت أفءامن ءولدباعدفار وصى أرذةبعكلا فلو هءاعهتتا لص هنا ل 01

 ٠ْ مي-هاربا روصو“كالماروص ىهدوصا كالو ىااهوعل_سو هيلع هللا ىل_صل_هك

 ْ ناش ىف دقت 1-1 .هالاةيقرو صعا وىأاهب نا.مهسةمسإ ءالزالا ام-ييديأف ليعمل و

 ْ دةلهتنا مهلك ْن نوةلخالامن ورؤددام هوق هللا لاف لا ةف يسهر نين ةيلكلا ب سدرق

 | ىلاءتهللا ىذررعنوكي نأز وجم هنالتافاس:مالو ىاطق مالزالاءامسقت!لام_منأ اولع
 مرمو ل غقما ةروص هاربا ةروص عم كرته

 0 نمةماج ةروصدجوو كالا اروصو

 أىا ل“ املا كالي تطلق نار ارهع باعد واهس ءرط مهداه رمسكو "هلمهل ا نيعلا فان ادمع

 اهنا و نيئاملا نيد دومعأ نيب طظذاىقو مَن واما نيتءكرا مىلص هواهه ص وع

 لودي .اعهللا لص خدىذمرتا! فو ىا ىهتنا عدذأةثالث رادلبانيب وهذ ونيمدقملا

 نبةماسأ و وهل و هيلع هللا لص ل خدلاس 1( هب اورو ل لدم اوهم> اونو ةركو تمبلا

 رحنا ظفالا لاه سا.هلانبلضقاا وهيا ودى داز ملط ىلا نب نام عو لال ود زر

 قاغاىافاحاف ل البو نامعىااةاءافرخا ءاظفاىف وبامأ امهياع اقل غ أفا اورو

 ٠ ىلامثهّها ىذرلالبو هموم وم هنال ل ذإ رشابلاوهناقعناب عج وبامل انابقعمملع

 فاو وهو سال بذي دء]ولا نيدلاخ ناك اولخدا او ىا قاغأا قهلادعاسمناكه ع

 تيقان ليو نعل وأتنك اوكف افام_معىلاءتهقاىنذررعنبالاق ةءعكا ل1 بان ىلع
 ٍ 1 هلأسأت أ قعبهذو و مثلاق مل_سو هماع هللا ىلههللالوسر هس.ف لصلههتأأ اسفالالا

 ٠ْ ىلا صل سو هيلع هلذا ىل_صدتا هءىلاعتهللاىذر لالي لوق نأ ىلع لدياذهو لص

 هللا ىذر رعنباثد دح ىف لممسلامالك ىف قو موضعي هاعدا م“ ءاعد| | الدو هفملا5 الدلاب

  ىنري_تالاقام_منءىلاعهللا ىذرسايعْنب1نعو نيةعكرا يف ىلسص هنا امهثءىلاعت
 ظ قحهسيفلديإ واهاكه م اون اعدت دبل لحدا لو هيلعهلنا ىلد هنأ ديزنب ةماسأ
 أهذ_هلاك و مزخلملا وهىذا ارخاو با. ملا نيب ىا نية هكر تحب لال قف عكدح رخالقجرخ

 هع ىلاءتهللا ىذرةماس أوةمسكلاف ةالصال تيم ءهسنعىلاسمث هللا ىذرل ال.ؤ هلمقلا

 فانإ دل
 ١ ديار هملعهّللا ىل هنو دور اوناكر افكمل !نمةعبسوأ هس مهو نيثزهمسملا كانمفك انا ىلاعت 0

 رش هو .هيلعهللا لص ةماعةن ال ١ هدن-م تاؤزئانات لاق مناكف هعوقو لم م يك ذ دام ىل أدي هللا هريخاق هنوركسإ دىذالا



 دن !ثمدح ةماسأن أب بمجأ و ةيعكلاىف ق ص لس و هسيلع هللا ىلص !

 ىانسائاأن ملودعتهنلا اونا ههل ارق بمغلايرايخالا نكو + ةثعبلا ثح ارم فو يلع مالكلا مدقت د-ةومهك. المبهب هيآصصأ

 هذ»نل' راند اتا ف ملسو هم و هءاعهللا 2 هن 1 .ر منع هللا ىد خرةيامصأ ١ناك وأ وسكن ودب رينبذلا سانا ع نم كطظدحم

 159 تازهي . الاثالا ذه ىف اني الد أ موب هباصأ مو ةسار لل نم مه«مهي هلا

 متاباسن اريج هدام فاستبلا ىدرةماسإولا اهنا ىلءىفانلا ىلعمدقمتدثملا وفان

 هللا ذر ساهع نا نع ءىتمملاا طف الاد اوزلا ع مش فوىا هد تعامدقعا ىفثم-و

 ح رخ من نيم هكا نيتي راسلا نيب لصق ةيعكلا لد سو هملعدقلا لص نآاس م« قاع

 ّى رخأة سمس .وهملعهلثا لص لخدمث هلم هذهلأق مث نيدعكر راو بابلا نيب ىلدذ

 فالثءال أبدس 0 .>!ا٠معىلاعتهننا ىذر سامع ننا ن ءلّنل السيل و وعدن ماقت

 لصرلو لخدةناثلاَدر ا١قو ىلصو ل دىفوالاةرملا فلو هلع وسر تملا

 هبا ور وسانعنبا هن اور مهضمد مالك ىف و فلا موب اون نأك تالذنأىلءلديقامسلا اهو

 لدي ةرصخأ !موب اهلْشدإلسو هم اهنا ىلض هنالن ا صحص يسمع ىلاعت هللا ىذر لال ا '

 هماع هللا ىلصدن مث ىالمأ:ءلذهمالك اذه عادولا ةح ىف كلذو ىلسفذغلان ماهاكطدو ْ

 اعدو مدقنأم ىلءهرخأ منيح ءكر ىلصق ةيعكلاب اةصالناكو ميهاربا ماقمىلاءاجل سو ٠

 مصرا لل .وهيلعهللا ىلصفرصن مم ظنا ىفوأض »ولو همدان درْشف*» اعل وهيلع هللا ىلص

 عزتلا ىهو مهتةمظو لع سان لا م_ملغيىابلطملا دعو باغت نأ الو لاهو !هيف علطاف
 عملا نأ عم مك دى لو هم هملع هّلن اىلص هي نودع سا ا٠ثاكىا اولداهتمتعزتنل مزمز نم

 هنمدرشفا ولددنع ىلاعت هللا ىذرسايعلا هلع زككاو باطااد_ءىةفظونمأأ ا

 9 !ناسناديىفالاةر طق طق_ىمتال اظةاىفو مههوجو لعنو.هيثواسملاردش انأضونو | ٍْ

 انعمءالوام : ةرام ثولوش :نوكرشملاوهداجا_مب حال اواي رمش ايش ودبل

 هل او سانلاو ىادومتملا فو هءاعتا ىلص(هقنال وسر سا >اسأ و)اذه غا غاب طقاصلم

 ىلص ارا هرمص:فكناك د قو :هدوقي امنع ىلاعت هللا ىذرهب ًايءاح وركيولا 4 ح

 شلات ر رخأول ظءتافو هلا 1انأنوكأ 1ع همن ف زييشلا نكرئال» لاعبو هيلع قل ْ

 نآنمكلا ىدعن اق جأ ره هناا لوسرانزكي وبالاةفركب فال ةمر كل: هانتالهس |
 هللا لصهللال وسر خسف لس وهماعهللا ىلدهللال ]وس رىدي زويل جافهسملا تنأ | ّْ

 هيلعللا ىلصءللال لوسرأند و هثعىلاءتدقتا ىشرإل اف: لس ألا ورد صلب .و هماع | ْ

 ىلاعت هللا ىذر ركن وبالاف كلذدةئءوىا امهتءىلاعت هللا ىذه امالسانر انآ األ بو 2

 نم ىدعلر 5 ةناك بااطىنأ ١ مال_.القكاب كم هيىذل و لسو ه٠ و هءلعمللا ىل »ص ىأ الهذء اا

 ْن و*انشلاىفاذك# كنعل ارق ناك بلاط يب مالسا نأ كلذو ةفاشايآهانأ ىن ّخءب ةمالسا

 ف ةو ) ىا دا تااامهو دو. -وامهوري_ غلا ف ةماغئلاكءا شي هتيلنوةفاهسلا سر

 | لالا ؛لوئدقعات

 هظفحهي ” الاءذه نمدار ١1و ًااهدمد
 حسا 7ج77٠سسممعسسُْْسساا صا

 ةرثك عما و ف ناك ةلّمقلا نم

 رامخ'ال و هلق دصقو رض مار نه

 لمت قامامتمهق وو رعم كذب

 انو رغلاق هذع هللاىذررباح نع

 5 و هءلعهللا ىلصهللا ل وسر عم

 لصهللا لودر اًمرداؤدف لذ 0

 ءاضعلاريثكدا اول _سوءرلعهللا

 نصغي هوس قاعف رو هذ تدم لزأق

 ى سانإلا قرفتو اهناصغأ نم
 هاناق روشلاب ١ واظةسلىدا ولا

 مان سو هيلع هللا ىلصوهو لحر

 ماو هو ظقيتساذ فمسلا دحاق
 هديؤتاصمفدسااو هدأ رىلع

 محهللالاف ى جملعتع ع نم هللاةو

 طق بةهللال اذان“ كل ذهلام
 ةعور 4تءقووهدنن ماقءسا|

 سو هيلع هللا لص فيسلاذخاف

 رخنك لاَقْف نم كعنع نم لاق و

 يل_هيو هملع هللا ىل 4: :ءافعثدخا

 ةياصعأل لس وهيلع هللا لصلاة

 هموك تالموهو سلاح وهاه

 لاف و هسنع اقع نيح فرصناف
 كلبرح ,عموقىفنوك ًالهتاو
 قمدة:وريشثك اذه لاثماو
 ندف) ى كلذنم قدتا اوزغلا

 ريخأام ه (ةّئارقااهزاعادودو
 هقااس !انورقلارامخان م هي هلل أ

 ةرئادلا علا لاو ةدنا ءلامعالاو

 هم تاسل ىلع كل ذهلنادرواف كلذ لمت فهر ععطق ىذا! باكل لهو امد نمذاشلاذفلالاةداولاةسقناهنملءيالناك ام

 «قدل_صو هدسع) كل دين روملاعلا فرتعافهّتعترردلاكن هس "م هءاع ىلع هيف او هل مو هيقمأو لاحمتأ ىلع مل و هءاعدلتا ىلص

 بغي واتك رلانّيك نل! اهينك ذه ةسل اهراس وتس نقف كيال ةءالى أ هنأ عمو مج اعتب هلل هنأ



 باكا لها نمل ذهلعن هوت و قه نانو ىلاهيدالو. : همم ره اهلاس ل يال و هيوه ش0 ةمعةم وق نع

 نمهنلعلز اركمف ةفلاسأا مالارامشا نعل -- فلل هللا ىلصدت دولأ داما رثكا ىرامالاودوماارامحا نمباكلا اله ناك دقو

 لدم لس و هملعهقنا لص مهيلاهرك ديف مهم أع عم 2 7 الا مهلعءات ال 1 ١ ع ضدك رك ذهنم مول عوأر أم : تن :ارقل ١

 مخك ةراشا فاما و ةرامع غلباب

 ش املا بدشلا اذه هن رعسغام نس أن اءاحو . معوفلافل نوغبصيالىراستلاود ومأا | 0

 هنباو نام-قلو نيئرقا!ىذو
 ص هقلاوءابثالا نمكلذهامشاو
 ىفهءنع تأ ارقااف ةدوك ذملا

 ءادتبانابسكو ةفااساا مالا نم

 هلا كلذ ىرحاموقلخلا

 1 مداوضرالاوت او عسل

 نم نم لال و ةاروتلا ف امو

 0 وعن ١ رمد اوماكحالا

 ميهاربا فهحوروب لا ىامو
 اهبءانلعلا هيف هقدصا#ى وهو

 ىلعاوردش» لوباَكَلا ل-هانم

 تكلذلاو :ءذأ لإ هن ئةبذكت

 هللا هّقفو نم م1 هباوفرتعاو
 م ٍ ا ا ١ . ةيانعاا نم هلق بام 3 نم افدادحو

 ىهنأ) مهفل ملاح ءرغو اهلزع ه واعماة شدت اامل و ه«.:ءىلاد:هلب !ىضرةءةءناكو رهلا ىف ا رفكف هّلئا هل ذْخَن هوةيازالا

 4 ' - مما صا . 0 ندم 2 هر

 ةذاص' اهل عمهاربا بيلا نم عرج ن هءلواءاج-ةو هه اركجلل ىهناانأ اوههفوا
 دائءلا اذ فه ع٠وا د ا

 نءرك ديل هورهظا ىذلادسالاو

 دوهلااو ىئ رامصألا نم داو

 لس و هيلع هللا ىل_صالم مج وادع

 نمئثف هبي ذك. ىلءمومدرحو
 موياعدجاحت- ال وط عمو ةمالك

 تت وطناامت مهعد درك دمهتك قاع

 مهااوس ةرثكو مهة-اصم هم هي طلع

 مهتيمعتو مال اوةالدلا هيلعدل

 ىقناا ىلعل- .رلدد ه:ءىلاءتهللا ىذر سذأ نءورقديهةعىلاعت هللا ىذ رنامعناكوأ

 ْ بضتخاف لاق ىل لاق اذ وم تسلا لاقت ةمعللا وسر لا ضس

 1 ةمامقلا مول ههح وهللادوسذاو تلا ب تدوس نمءاحو 1 تد دهن لق نكس

 | 6 د اور ففو) ىراصتلاودولاناوهشنالو بيش !اورتغاجوذاو دا اومندحاو 00 اور

 |ءانملا بضع ملسو هد هءلعهلا ىلصهلئال وسر نأ هنع ىلاءثهللا ىذر سن !نعو ّمكلاو

 | |نمغلوي وبطل لبو هءاع هللا ىلص هنأ ميمعأ او هللا هجدرب رباادبعنبا لاق ّمكلاو

 ْمكلاوء نط ايمنعولاعندقنا ىضر ركن 4 ١ بضءخادق و هلي دام بشل ١

 ٍ باكل الدأ اوُقااَخ وا و رقد وا او راحر اصنالا ارش عمايء ابو انما هفعىل اعتدنا ىشر 2

 ا |ىدتح -او

 ا

 أوه و م ,و هءاعمللا ىل ص

 ْ هللارظمإ الذاو سان نوريغي قمع نملاجر نامزلارنآن وكيءاجوركسم ثد دس هنا لق

 أ ةياصعأا ن نمداو سلا, بضخ نءلءاو ممضهلاق دج بيرغوه لق ةدابقلا عونمييلا

 ىا مهنعلاذدقلا ىذرْنو _سلساو ناو صاهو ىلا نيدعسك م:ءىلا هتهتنا ىضر
 نب همقعربقالا هلق ذم ناصري قرصع سا ىهضعي لاق رص#نوذدملا ىصاعنب دعو

 كلذ لئاقااو 5 ودار سان بطاح ناك هناف ه:ءىلاعت هللا ىذ صاع

 لمالادسفاذا ىلءالاريخالو « اه اوصاىأت و اهالع ادوست

 اوزغلازمأ وداع نبداسع هلز ءفهنع ىلاعت هللا ىذرذبو أعم ةهد نم هريصمىلعانلاو ثاكو

 | تفوشىتااةهودلا هذهام ب رابعالسلاو ةالصا اهملعلاةفهضراع ف ءارنمح مالسلاو

 | نماذخا هة هلأ امىلال-وقزءو مالءالاروت وراقولا لايرسادهممل اهننا حواف 21ج

 || هل ث صن !تأ ةمامقل م هول همماشسم مس[ ال | ىفكءرشال ىد_>وان الاهل االنأد_مشي ىقاخ

 قوءاضسل 1ةماغتل الدهس أخص قىتدز ضرال اةفراثلاب هيذعا واانا اوبدهلرسشت أوان اًريم

 ظ نودحالداودل!اذهب ْن ويضم ع :وقنامزلا رخآىفن ركل لس و هملع لقا ىللاق ذاكسشملا

 | | تض ن نملوأهللا هجر ىزوطانبامالكفوىا ئاسفااودوا دون !ءاور ةنلا ةحأ ار ْ

 | ىامةدقا ىذدرعنعو شاعت باطلا دبع رعلا نمىا يمه نموثوءرفداو لاب

 ا | ىلاعتهلل ١ ىذررككا ىلالناكو لمأتماف*اسنلل بحأ اوو ودعلل نأ اهناقدا وسلاباو ضخ اهذع

 | | قا ىضدركيواذخأفاهقنعن منان هدلتقاةضف نمقوطاهتنعف ةريغص تخأ هيعا

 ىلاعت 2 هتنكضنامو مهءئارشمو: :كعممأ#! ناكنف مهروس ثاعدوتيسنمو مهموأ رارنم او معانا رابخ باطما
 مجرلا مكح نعدولأسانلم بلا و كسنا بكوب السلا هلع ى سمو فيكلا دباس ذنرتلاىنو حو للا نعم لاؤمنم مون

 محام ناسك و ةاروتلاقدؤك ذم هنابههربش أو مهل لو هملع هللا ىل_ص شنق مهمعي رشفهو ركنأ دنا اوك ونا ازال
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 0 ةاريسام رحابع هلاناعما ! .وهيلعهللا لصىملا اولأسد ويلان اكو مالسلا هءاعب وقعد وهى: .ةأرسا وهسفنىلعلهئا رمعأ

 ضارمالا ماب سسدّقملا سس لْسدنا هناي ذنمال سلا هيلع وقمزن!كلذوهوقدصفامامااو لبالام ول مها لاف سفن ىلع
 نمناك ىتحاسنلاق رعب صرُك 110 هذ واكل مهلهل ثعرهم ب رق :وهمأار اش انلف.دالوارخآ آميذينأت افا الاو

 هنا نمقطا كلْذو ناك امدعسو

 طرخشا هنال دلو عبد همزاي الل 1

 سدقلا تءىلإلو>دلارذناا ف

 ةئاثلالاع مدس هاك ى كأَق :وطمالسالاب و هللأت م كتدشن أل اكو هتجأدس ه«:ءىلاعت ظ

 أ هنامالاث اهلا وفكق ولم بة دات اي دنعلاعتدقلا ىضررلاةذدحا هلا ةئاثل و

 تام ”الاو ضا رمال نما_هلس ْ 0 0 مقبلا ١١ ق |

 ثاكو | اق نإ رضب هنال ا نا لّةدهفهملعو د عل ىرخأ تأب 0 ةللاءزه ىفو ىراذلا ْ
 ا م

 نولملا ناك اهتءىلاعت هنا ىذرركب يبا ىبأ مال! مدقتوانهةروك ذملا ى 2 نوكت |

 راصنالاو نب رحاهملا ةباصعأا نهدحا ن نكي موضعي لاق هسأ مع تأبب هماو مقرالامادف 1

 تام مدرك ًاوهو هللا دمع: هن الد هوو وركب فارغ هناي وهما عسب وهاذلاوو وهلسأ

 وه وعادوا هوى ؤد_مخرإ د معمعىلاعت هللا ىفرد#و نجح رااد. وهدأاو فال لأ

 ىهوةشئاعو هللاذ_ معة ىل مهو ْن هريك أ ىهوءانععا اًضبأ ةثالث هنام ورصعلودةملا

 ىلاءتهقا ىذر ركب وبات نوع ومنع ىلاعت هللا ىذرم .وثاكمأ و نجرلادهعةقمةل

 ىااكتمعت :ركسسا نأ ى قعزو ؟برهة-ىفىلاءثهللا لز زئاد_ةو اهما نط ىو هذع

 زوج ءاسبنالاو هم داهتجا:كلذ
 هؤلأسو ع يضأ| ىلع داهئجالا مهل

 مروحاس# 9-9 لبو هيلع هللا ىلص

 تاييطلانمىل-.”ارسا ى ىلع
 ها تاسا تنك ىتلاماعنالاو
 ةبوقعىا مويغسم ىلع هللا اهم رس

 ىهللا لزتاوم_علط بهس مها [|[ <“
 لكانم اوداهن يذلا ىلعو "5 مهضهبلاق تان الاعب ردؤىل مهاوءاضرتاط اصل عأن أو "ىدلاو لءوىل:تمعنا
 انمر غلا نقلا و اخى هدعيىذلاونأ داو لكو ل وهب اهلا لد ىناا اويكواواسا ةعبراةبادعلا ىف فرعيال

 ددعناو نوسرلا دبعهئياوركب ولا هئباو ةفاقوباهنعىلاهتهللا ىذدركب يبا تءفالأ ورعبلا نمور ةطاطد

 هللاىيص ىننلا اوأرةعير |نوفوعت لهل .قنا لمقدةو ىأ قدمع ىلا 1ك رة نسبا

 ةفاقواا ةعيرالاءالؤه منان بج هلق ىذلاّن سا لكروك ذلان ماكاىسن لو هيلع

 ىلع درو امدربال دوك ذل ن ماناوقبو د نوسرلا دع نياو نجحرلا دمعي اوركيوبا هاو

 ىذدريب رلا ني هلنا دع اهتياوءامءادعشو ركب ىلإ هنا او هدأ اًوىا لعؤدديا اًرهنأ كلذ

 تاجنامالا ام_هموصن مسييع
 >ااموا|ناوخلاوأ امهروهظ

 نكيملامميلغهللا مرش نوقداصا

 ندد نا اطءااو داوب ةماسأ اجو و يز ةماسأ ئاوةثوا يديز هنا وهما ا دعيإ و «ملع هللا ىلص ىذا دوالاومانعتلا اولءالاكرو.طلاو ىأرو ىردنملا اهذاؤلا هرك ذام ىلع لس سأ هنأقدبز وبا ةئراح كلذ ىلع درت رب م م6ءىلاعتدلتا ماهي ندم عباصالاقوّةدشم
 باودلا نمرفاحىذلكو 1 ومطلا دوأوا ال لذ أ رغسو هماع هلل ىلص هنوكت كات اىلا ىانصو ىا سو هن هلع هللا ىله هنامح يف
 رسهظلاب قمتلاامالانيتيلكلاو دولوملا اذ مما ىلع فقأ لو با بح نب ادوأوملا اذ_هواصوسخ همعسبو هكنكذ غلاورقيلا مث ماملءمرسو لبو هيلع هللا ل ص والا ىلا هيهاجدولوم مهد الدلو اذا مهنأش نمناكسس لا ةينأأالا
 هواصقو نو دريس هل اك ب 2 روك دعب رأانل سيارك ذنمدورو مدعل-ال لاقي ذئنم-و ةيادصلا "اممسا ىف عجاريلف
 قاموغي هزيم( اروسف اذا سل دودولامدنع لال لاو اةءدوأ وأ كالدمعما ىللعف وعول اجو مهوامساةفو 2
 لا ومأ مه ذسخا ومهم انا لمعي دعنباو نجرلاد,ءركبيف'نياوركيو!هئباوةفاخ و ناالاىل اوما نم او سيلا ةمد دأ
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 ب ” الامد ههنا لزث انهنبفأشانملع مرح نافأ .تانملع هلل |مّوكب لل برو هملع هنا ىل ص يأ :0نولوق» اوناكو ل_طايلانساناا

 اهئياورب الا مل لك أنتن تناومهاربا "هلم ىلءكنأ معزت لو هيلعمللا ىلصدلاولاك دوما! نأءاجو او صضتفاف "ماها دك.:ىفةكرصلا

 مار وتلا لزتتنإ لق نم هسفن ىلع. رص 0 .رحامالا لأ ا اعقل لزناهعزش ف مرت كلذو



1 

 ىىلاتءثدل وق هَ ةقباسلا بتكلا فا عرابخالان موف وعداامارمفا و دراما وتبكل نقداص :؟تااهولت اذا َز ودلانا اوال

 مو ةوجوق رفات لاعتلو وقلم :راشالا وهن .*"الا لجمال ف مولثم ود ر ودا افمهاثمكل ذل وهلعدتل ىلماند هللا *”باصصا تقصو

 4 0 ةمقد صو هوت مصاح رصو هن ةريشك ليل نمائثفف ب هنذك هنأ ١4 مهمد كأن رك ذيلودودسلارثأ نم

 اد هيوضاودانما ماو
 . هللا د.ءونا ار لد "اك ادانعو

 ,هريغو بطخ نبى حواند رصزبأ
 قاد فبامللا ود 5 رامحا نم
 تاطال نا رخ ىرامضضت نأ

 نم اوئاخو اوهنسما م_متاهام

 اونرت .ءاو مهياع باذعلالو
 نم اوهتيماوب محام موني
 هول اصوادانعو امغب ١ رهاظ هءامنأ

 ةمفصنعو قآأساك اوفرصناو
 تناكو اهنعهّللا ىذرنوئموملامأ
 1 تااف بطخأ نب ىستني

 نم انأر نس -اربس اوأىع

 ا و* سدلأ ىلال لوقي ناك
 وهوف مل ل وةءفانا تس ثم

 لوقت هنمْ هفنقاكدال وقف
 تاك ١ !لحأ هللا مضف دقو اداوم

 ملدو هلع هللا لصوو د .-ىذلا 1

 ىلاعت لاك هوقح ا فاربكر هظأ و

 اناوسر ماجد ٍباكلالهآاي
 نوف ّمدك امماريثك مك نيس

 ىاريسمك ن نع ءوفمو باكل 4
 مياده ءاحر ميمأ ع هركي حو هللط

 هوجو نموز* ىلا ءاهللا قف

 زعنممىلاهتءرك ذام *( هزاما

 هنا م-هءالعاو ااضقىف موق
 اورد_ةامو اولعؤ اذ امنواعقيال
 ىراعداوعذاالد ويلاك كل دىلع

 1 ىاو 12 ددّتذ قيددلا تن رغفدوج وماذ»لانةءال ل ءأتلف قدتعو ادن حلا 2
 أ لوم مويف سياو مهؤامسأ تفرع.دعب ىذلاوبادساو لكروك ذ ىا كاذك عبرا ةدادصأا

 | ىافتالا عقول ءالؤهومهتب .© ىلع ىو ةدللادا ارك لوةنانال لال نور نب إس نب سأنا و هو

 ْ نيوياءلا قالو لا مهضعي لاق ةيادعلا ف سل هنأ ةنسهملا(دئاوقا ان هو ) م-ممبحتت ىلع

 1 تنام || مهو سن ىلع لو هماعهللا لص يلا اوكردأ روك ذهثالدو ميرلا دع هقسا نم

 أ| لصدتتال وسر أمت ديرب د ,ءهدسو د بعدوناو هنعىلاعت هللا ىذر ىذاشأ !:مامادلاو
 08 ذيذ أ ائاس؟عهتاركذ ذيل هس هيدي عف ةرقتدبلا ىلار طل ثم .تهالعف اصلا لسو هيلع
 الإ فأر وه رقىفةءغرهتكرداف ل-رلااما ضءيلممذع! لاف هتفرامالاوءوعدب و

 | هللا لش عقد تح ولاىذئالف موقل ارك ذاعل_سوا و هيلعهللا ىلص هلع ص حولا لزعف رده هراشع)

 ش هنريشعبة فأرو هّيرق فة. ع كر دان .رلااما هلاقراصنالا ارش ءمايلاك وهسأر إو و4 ءاع

 ' فك كلذتاهؤ ناىا اذا عسا لبو هءلعهقلا لص لاك هلا لو ماشا ذانلقاواق

 اذه تاك نمو ىادل اوسرو هللادغىفا كاد لعف الالك اوسرو هلا. ءىنا,فصوأ و ىهععا

 [هسملا اوامق ةافمكتتامتامملا وك ا | عا لاو مكملا وهنناىلاترحاد كل ذلءفبال هءفصو

 1و ,دهقئابلضلا ىا نذل الاانلقىذل ان اةامهتاونولودء و نوكس ن0 سوهيلءهللا ىلص
 ل اوسرلاةؤذ: هم .ذلان روم مداتدلب ريغف ٍ و هءلع هنا ىلص هلل 8 اوسرن وكي نا ميس : ال ىا

 راصنالات !(ةباورفو) مكناقدصب ومكر ذيل ريدا ابا قلوبنا
 هللامذاذا مل .و هءاع هللا ىل_صهللا لوسر ن ا ثورت أمهنءاسوقاولا# مهئعىلاءتهتنا ىذر

 | ئشالاولاف حلق ذام لاف هناعدنم لسو هل عهللا ىل_صغ رفاسف اهم هدلبو هضرا

 ا |تاملاوك ا اف امك اذاعه اعدتشا لص ل اةفدوربخا تسمم لرت لذ هللا لوسرأب

 أ | اولافراستالا ناو هو كل درعظت ال ا ا كا

 || مسدتنانعدت ولم وةىلا عج رن اهنا ل ارهظا ولان مصل هت ناتدسعلدهللا ل اوسراب

 ٍ هيلع هللا لص خا انغاو 1 لاق مث لسو هيل ءهلقا ىلصهننا لوسسر

 هقايلممقلالوسرل بنكي اكو خفلا لب .قلسأ ناك هنالخ رسيبا ني هللا دم لّدقب لبو

 ييكحاملعب 2 اريصت همم« ةملع ىلمأ اذا لو هيلع هنا ىلناكو ولا مينو هسلع

7 

 أدل ترانس يدملا يقي نأ عطتسسيول تنام ترهطظالف وقد ام لعيال ادم ن الاه هنأهب نع
 دوق لا نيطن رمةلال_سنم ناسنالااد ةاخدقاو بتك ا لهنا ل #هقو ”كمىلاب رهو

 ءاأنآ لس هن هغاأنا ن؛طخلاقد ةبططامومزلاو هللا مب ذكمف ةىرادنوآ ادوهناكن مالا ملا لش دي نااولاهو , ”هلطان
 نيقداص نكن ا ىانيقداص من ؟ناثوملا اومةو سا !!نودنمةسلاخهتئادنءةرخا الارادلا مكلل تناكن ا لق سو هم هملعهللا

 راق + نم سلخ بح واهيل قاس اة الوخدن 2 م نمنالترملا اوقف كبةصوصخ اهناوةنلا لدأ نم مكس

 "ا
(/ 

 و ادص قد تانام .دناهذه ل ملعقيناكوا>راروفغ بكام كح ولع هباعىلمأ اذاو 0

 ركل



 عجاف توم ا نت مهتعىا ةمميذبأت مققان ادب ون ناو لاع:هلكا لاو د هءاّل هللا بحأ هللا ءاشل* بح انمواهرادك أو

 زابشالاتازدتملا مة الاهز_ه ىقئفاد وداامهعبر هو هللا 8 مهنرفكر وعل ايس اتم وأ وادي او نادلو م اوقب هل قدسملا مم زال“

 مهن مدحأ نمىقأ 'عقياب تالين 56 ءانةرلردو مذاربخ أ اكناك فليقل فتوملا مين ءام ات اوفو ديفا

 نا مح هللا ل اراسننهلوق وقد قطنقناسلالا قا ل“ هذ :نم بدل رح (١ انذخ هانأثأا' ٠

 لاق تازنأ اذكع لا ذك لو هيلعهقلا ىلصهنقا لوسر 4لاةةهئالما لقي ةااغلا ْ

 يىنا شير قل لاقث' ”كعقاطو ذدتراف "ىلا حو ىناناق هلا جوا بله ناكنا هللا دمع ْ

 لكمنل |وقدق يكح ماع وآل اوقأف يكب ب نزع ىلع ىلع نكت نش فدك اد#فرصأ تنك ١

 ٠ لصىتلاراد_هابلعو ع لا مور ناك الق تازئاذكه بتك ا!لوةيهلوقأام لكو باؤص 1

 ىلزمأتسا حيا لاتقةعاش درلا نب هه. أن اة عنب ناق عىل ألسهمد ملسو هءلعهّنا |

 ادهىبع هنعدللا ىثر نام عهسغف قدعدب مضي تأ لدق ملسو هيلع هللا ىلص لنا لور ظ

 ىلهىننلا هنعضرعأ لو هئلع هللا لص ىلا ىلا هيأ ثهلن هآتسافاوأمطاو سائلا

 ملسو هيلع هللا ىلص ىملا اوهدنمأهلنال لوسراب لود هنع هنا ىذرنامءراصف لسو هملعهللا ظ

 مو هيلع هللا لص لاف هللا دعو ناةءحرخانأف هعي ارق هدي طسدق مللاق مث هع ضرعب |

 ىُ و ه.لعهللا ىلصلاهو هقنعب رض مك ضع همأ م .وءل ارا يه هذعتَض هرعأهل او> نا

 ىلص بما! رظدي فها !متافيذخادف :وىألةةهللادمعىّارنارذن اكو رشي ني ذارعا

 لاه كردي فتن كترظتا ملسبو هيلعهقا ىل ه1لاقف لدةي نأ هل اريشي لَو هملع هللا
 ءاهالاةياورفو +« ضمو نأ: !رسدل هناا ةفىل' تض والفك ةنخهللالوسرإ
 لدبا دهوك 1نيعال اةنئاش نوكمن نأ ىنل عيش الد ءاور ىو #* جون نأ ن | سل“: 25

 زمللاوهو همالكب هرهظيامفالخهف ةرطن و ناىأن رو .عأارءاسعال |نمعالا ةنئاخ أى لع

 نم ىعسيراصونار جطظلا رجل _بوهيلعمقتأ ىلا ص لاو عا رابؤل سهلا لمقو اذه

 نكس و ىل لاه هتنمأو هن: :هيانامأ ن ائعل مسو هم و هم هللا ىلص لاه لبو هيلع هللا ىلص هنأ هم

 هنعهللا ىذ رز ناس عريش وهل .قأم يد مالسالا لاك كذمىمه سف مدقا اهم ررك ذب د

 هيلا“ ىب ال 3م 2 لب هيلع هللا ىلص ىئالةعا اج اذاراصف الذ عمرا و كلذ

 مدقئأ لس انف ناك هنال لامن !لةةيلدو هلعهللا ىلص صانع او و ادرقنم|

 هللا دمع ل سو هم هملع هللا ىلصهللا ل |وسرهاعسفى زعلا دمع هسا ثناكو لأ و كم تف ليقة لإ دملا

 راصنالا نمالزهغم لس وأو ةقددأ اذخالل بو هيلع هقاىل دقن اوسر هثعدو |
 امسهل عيذينأ هسعأ و ال ارخمل زمام ناكو هم دع ىل ومدعم ناك ا ظفل ىف قو همدخ

 اكريشمدترا غ هلتقف هماعادعف مىأن وه وأ شل عنصم دج لفظة مسا مث أن واماعط#ل عئصي و

 ء ديه هنانغت نادنمقهلتناكو . رش فلس و هءلع هنا ىلص هللا ل أودروج( ارعاشن اكو

 دح اوديدعلاا سيال هسرفدكر هنأ ل قدقو هع:هيئىدلا لس وهيلعهللا لصدهقلال وسر

 ناوئليغتهوق 202 - لح ال
 :افاولعمر» ناواولم: مناف نيقداضمم :كناهللا نود نم

 عقوولهلة:ىلع عاودلارف ارقون عم

 لاعا٠ نهناكهذناو قكلاو

 قاطللانا الا ة.ةالا ناقلا

 قويدلا هدرو نكماننةمهاوق وق

 ام منعهللاىذر ساسمع نما ع نع

 نا وللس وهمملع هللا لص ىلا نع

 ىفدلاو اواناتوملا اونقدوولا

 مهثملحراول وقد الودي ىف

 هناكمتوع ىعي شد رب سصغالا

 رهظما: هدنع نعم هللام-وذ هرصق

 لس و هساءدللا ىلص هاوس فدص

 دحأ هنو هيل |ىوأامة كو

 ىل“ مه درو توملا مهول مهند
 صضرحأ ه ذك ىلءاوناكو املا

 اودع ناد دك لءاوردقول

 قربا لتشن هللا ن او اوومالو

 0 ا

 لعمدشبدحأ ايفعديل وبالفنا

 مدنم هما ءاا سالو تملا نع

 مهفوش د شاذ ”الاودهلو و 0

 مصرح م هيلعهللا مهليجاسلو
 ىلاعت لافأك ةاملا بس ىل_ع
 لع ساذاا صرحأ «مندماو

0 

 مدقناملثمو 5 5 رأ

 لبقتسملا نعتءغلاايرام>الا ف

 مءادمئ وعد او ملثم نمةرو داو أ فان دمع ىلعامارئام تي رف
 هوجو نمو) * م-هازيكتتو بدغلابرامشا اواعذتناوةلوعف ةرايثاااوق

 هيفامرانع ادي د وقل ١ ةلاتكأ ن ياا و ال دنعممي رثغت :ل اةبسوهأ و 0 او ١ ةعورلا ه(هزاعا



٠ 

 ىلا ةعورلا (نمميفامل ذو هلا نماعاستماهئاش ارا ل مح ىلءنارقا ادهم از ئآوأ ىلا الافز اذنالاو ظءاوملا نم

 ةئامد بو عصا هعاسممت رواةدةسبا ولاك تح ْن نيم هوملا ىلءاهتموظعأ هيزيبذكملا ىلع ةع :و رلاهذهو لاح -رلابشلل انانق لاخلا دمت ,

 قلاع نعا اروقتدع أه« مهدب, 7 ومهماع

 1 اولو هدو نآرقلا ف كبرت رك د

 هتلارك ذاذ او ارو: مهرامدا ىلع.
 نبذاا يولقتز أمثا هدحو
 لاتاذ_هاوةرخ الان رو:موبال

 بهصنآرقلالس وهيلع هللا ىلص

 وهو هيبهركن م ىلع بعصخ ص

 لطاما اوقلا نيب لصافلا كاملا
 لازتالفنمّؤملاام اورج اغلاوربلاو
 ندهفوحو 42 دن ىأ هيه دعور

 ةسوالال-١ هظعاومو هرجاوز

 ليمفاءاذحناهتوالتد هيلو

 داد' نيو هعامم |هيل عمت .وديلق
 هلا هيلقلمل اطاشنو ةشامه
 رعشقت ىلاعتلاك هيدقي دصتو
 مور ْن نو نيذا ا دول س همم

 رك دملا مهب ولقو م_هدواج نلت

 ة.كملا ىذداط ضرع ىأهللا

 ١ ف فودلان مةرب رعشق نارةلا دنع
 نالءربدتو هل ءاناذاف هدمه نم

 1 هرهرورسوهسنالهداجو هبلق
 اريسقلا ىلث اذا نيملاصلا ىزر
 ىدعس دقواوداصو اود>حاو
 ناسملا قو ىذغلا ىلا كلذ

 قذيأن وركن ل ..ال هدو هوو

 نم اذهل م عش لاهفاوف ةرءدال
 ىهماشمال تق ىد ذرةيادعلا

 نا ىلع لديامعو نيكحح  ماقم

 ةعو هرلان م بولا ثد_عام
 هىرتمد مآ هنا مالكملا ن ءهريعدودنا رارغلا هبصخ ىئةباهملاو

 ةررب قف وتد ٠ رح ندعس هده ىئك آت ١ و دحةماق اد عنقالو ام اصاعذ.عئالةيعكلا ا

 ملدو .اعمللا ىلصهللالوسر تن, بدن .زل ضرع ناكهنالل دل ولعه ىلصرعاغاد | ٌْ

 ٠'( ىلا «:لاك مهعئادط تيان المدارك. اهعاطقنا نودو» وهمأ !!ءاؤسال او واذ١

 ىلا قلطناف, بع ,ءرلاوإ_ثددتا ليخ ىأرالف 5 ةونعد_#اهلن ديال مسقيراص واتقهد

 اثكر رقاب يلا .رذد_ثاآفاه راتسأ تدّ لخدو هدحالس قاأوهس رد ةءرعل اق ةبعكلا

 ظ فاطال لمقو هل و نود هل ةةب صأف هريخ ريخ أن وديار لسودب .اعهلنا ىلصهلنال اودرب قلوه سرف

 ناد :ةالاتذ ةيعكلاراتسأب ؛اًتلعملطخ نب اذه لق ةيعكلا 16 وهم ءاعدتلا ىلص

 دونلا ف لاك ديز نب دمعس لهقو بو ذي دعس ل قو هنعهننا ىضدربزلا هل: .5لسءقو

 هسا لْمقب لبو هيلع هل | ىل صرمعأ و لاوقالا نيب امجاةمجهمقموك ارتشارهاظااو

 تاسأو ايهنمأفى :رخالال مل سوهماعهللا ىل_سهللا لوسر نم هومساوامهاد_دساتادةذ

 ىلصهللا ل ]وسراكد ةودثاك هنال هلع مل و 4م ءاعدلنا لص هأ ا او دمة ثرب ,وللاو

 ظ هللالوسر مءسايعلا ناكوءاعسهل اد شفي و هتاف اوقلامظعي دوك ملسو هدلعهللا

 ْ مسوءهماعهنلا ىل_سهنللال ]وسر قلم .وءلكمأ و ةمطاق لج هنع ىضرإ ول و هيلع هللا لص

 ْ نب ىلع ء|ق ض رالا هب زااموأ لمت اريمدلا تب درب روما سدة .دالااةممديرب رب كم نم

 ايا ةبامضْنب , سيقمو ب در عي أدب رحرخ دقو م و ءلاكل :ىفهسه وهلا مركيلاط أ

 نأ طنب ماشه همأ 1 دلال اطال سم لسبب و هيلع هلت ا ىلص ىنلا أدق ناك هنال هل ةد عأ ١

 "بلا ل عقدو و دعلان ههئظد , أطشدرقىذتو نعقراصتالا ن ملدر مة ه-ةعهللا ىذر

 ةيدذخ أت ادعي لتقةهسسش أل تاق ىراصنالا لعاذعهناغ هيخأ ةيد سو هماع هلق ىلص

 :ليغريشأ نا دعب ىأىث ءلل اهلل دعب "للة هع نبا هدف قا هتك قام 38

 محي مدربلذوهلاقف هلا هذفرمللان اولر مشا سدر ةراك نمةعءامج عما سقمنأ#

 تاذدعي لس هناف هنعهللا ىنرد دوسالا نب رايهامأو ةمهكسا ١ لاكمال هوهو ل+ةل.ةو

 ]| سةورايهالا ىوهأف ةئيدملا ىلا صاعلا اوأاهج وزاهب ثدل نمد شير قنمءاهفسف

 تةلأنالماح تن و ردد ىلء لهب ىلع نمتطةسف عرلاباهب رضي اورو ةواهرمد

 هللا هللا ىل.صىبتل الاد م22: تنام ىت-كلذاهض سا مسلزبم و ءامدلا تقارهاو اهنطدام

 اوعطقاف هم "رفط نارانلا بررالا'بذهدامنا لاق مث هوك ةرحاؤ اراه مك .وةماع

 ْ ملسأامل هنأرك ذي و همالسا ندسحو كلذ دع ل- أمم حفل م ويد و 00 "0 5 هل>ز ودود

 يسنم بسلا أ / وهملعهللا ىلصى: اكاد درك ل لل هن وسيف اوأموسا ارحاهمهنس .دملامدق و

 عجزا طوظفا ىفو ةشردملا ىلا بهذين أل .قلسأ هنا ىل لءلديؤاملاااذهو هنعاومتناف

7-0 
 ى

 ايئارمصتن ا ضايع ىذا ةالءافشلا ىف و هريغف الم همهنيل ناو هييعمأ سو هب راهن اني كاذإ أونا رصصأو هدف مقرسلالا

 ب نطل الانذار 1و ما ظفاا انالاواصال لاق تيك + مدل لدقف كبي وهو هنءارق عمل فق وفارهجنآرقلاو ان ئراشب م

 لا ذاموهريسافن لعيب هلو هماعم ءموفنالن



 :مالسالا ليقةعاست ,رثعا دق ةعورلاه لهو ذاكر ,أى> مهثيال اوه و هسقن كل رماة همادعسلا ن نسحو ةماظتلاق نور مانا 5
 طم د ةمدحع نع موىداخلا ىور رفكن م هموهتفو قدص و هن نماآو "لفول اوالدع و رلاهذ بأ لسن 5 همن ن 'ارقأا مم يعءاف# راع

 هس .دملا ىلاءاجنيحهمالس ا ليقلاذو ١"”ار وطلاب رغا اةالصىفأ ارةدملس وهيلعهللا ىلص هللا ل وس .ر تءم-لاق هتعدللا 1 0

 لو هيلع هللا ىلص”ىبلا م لكم
 هفيك للا فانز دي ىراسأ ف
 مهمأ ىدرغن ءاوتلح مآ 16|

 .تاومسأا اوةلخ مأ نوقافلا
 مهدلدعم انودقواللب ضرالاو

 داكن وراط.سملام نش كدر نت اخ

 ع زفءدنع ثدى .ًاريطي نأ ىبلق 9

 ارقم تئجان أد_هتانلاقو هتوصاعف اراه ءاجةئردملا ىلا سيو هماعدتلا ىل_كىنلا |
 ىل* هللاق ى آهملارذ ارد>ءاودل اوس روهد_.عاد#شن ل ةوهقلاألاهلاالن أدهش ومالسالا

 ذالك ل ةدغعأ :رهدقأ هللا ىئانكءاع مالا الاف و هملعفقوث ادعن سؤ هم اطعدنلا

 ىئانكو كءاعل دس ن عت كءفصق كلذذو 00 دم م اعالاق :ودللا ثدرأف |

 قمداك اعو لهب نع فص افذكلهلان منيان دع وش هقانا ده كرش هأهقا |
 دقو كةعتوفع راشانل ب .وهملع هللا لص ىبنلالاقف ىدبُفف ةركعم ىلعف“ ودا رقمفاف |

 ارحاهمهلوقو هل. .ةناك امم مالسالاو مالسالا ىلادلادهثمح كيلا هللا ب

 اذخأرخا ىلا ل نءلاقتالادرنءزا ىملاةيذاالا ةكم مقادعي ةردشال هنا هسمف

 هلعدتلا ىلص هنافهنءهنتا ىذر لهج ىلأ نب ةمر "2مل ركع ىف هللاءاشن !قأبامم

 تاكو يلو هيلعهللا ىل_هىنللةيذأ هوأو ًاووهسانلاةش أ ناكهنالولتقي رمان السو ْ

 نءلاىلارفهمدرد ها لو هيلعهقنا ىلض ىبتلانا هغلبالو نياسملاىلءساناادشأ

 لحام فهن كم وتل انا ًادعبما تهننث درك ات نب ميكح مأهسعتابهنأ نه ١ 4 ا

 نب ااءدل تلا نأ دعب ىأهندر و ةئيقسلا قدتد> -ول.ةو ةنمفسلا بكر نادي رب ركلا

 79 ءاقذأن َُظ حديد تف هوجو

 كالْذَو هد ءاورفداز ريطي وىدش
 هنالىأ ى 1ةىفناعالا ارقواملوأ

 نماهئام لع اهمهفو اههعسامم
 رغكلا فرعل عطاقل !ناعالا ناهرب
 قصها قااخال ا ىلءان تا الدأ
 غدصنةي اورو هبارطضادعب هلق ”0تنمأتسا دن كس ”ل تال سانا ارم .و سأ ارو سانلا لصو دنع ندم تأل تدم تهل اسفل . ُ ىناالا نكسف هللاالاةدابعلا

 كن !ىتريخأ ىت وز ئعيهدهد اء لاق نادعبىأ همالسا ناس و ًاناهعمءاخل |

 كناوهل كيرشال هدد .و هللا ال اهلا ال ن ادهش 5 ةم ع لاقف نما كنا فلل قنمأ |

 أ. ىاأستام ةمركعابل_و هءلعهللا ىلصهللاقفةاملسا نمهسأرأطأطو هلوسرو ةدديع
 مهللا سو هم و هءاعهّنا يلد لاةناهكشي داعةوادعلكىل 1 دكدمطع اال اهيلعزدتا ْ

 5 وهيلعدللا ىلصهملعمدئالو ىأ هيملكت قطئمو أيا داعةو ادع لك 4 هارقعا

 انح هلاك و ,ءادرلم و هبلعهللا ىلسىر و ىأ هياحر ذاعاف هملا لس وهملعهللا ىلع بث و

 سلاخلاس آف سلا اة مم ىو ةنادتل !ءالذذ نمكلذ دعب ناكو ارحا هما :موم'اح نع

 امنه فاعل وةئلا لشد هنأ همانمىف ىأر لس .و هباء هنن ىلص هنأ هللا ةجيرريلا دعبل

 اهلخداللاف و ل وةيلعهللا ىلسه“ ع كلذ :ةلوبىلالل مذ ادهن لاق, هراعأف

 م ةنركمإ زنا كلذاز اواو هنح رئااسم لهسىلأ بدم .ركع هءاحانإف ة-ئموم الا

 ىرتنمريغانوكستا-مناو انؤرلارخأتىلء كا ديل دة ساو ريسهلا نم ىتنالا ةمركعلاو
 ل اوقتوىفأتف اهمماجع مكس مأ هنأ عا للطن همالسا لبق ة م ءركءراضو لاق هلأ

 ةرتس سمسا أنا لاقف كيو ب لئاس مال _الاو ةل انا ورفاك تأ ١ 57 الل 7 ها || ١ اف هي ا ١ 17 ا 0

 هلوق ععماسل هنا ةءاورؤو ىلق

 فدفر وطسءناكور روطااوىلاعت

 نا عمءالف شه دناوريتروشنم
 : عفادنم هلام عقاول كيرنادع

 هيلز ناذعلا نا فاعف ساح

 :اروم ءامدلا روتموي عساف

 «ذئموليوفاريسلابخلاريستو | ل.
 (لفددشثف وخذخ انييذكملا

 نورطسملا مهم هلوقىلا لو

 .ثيدنللا ”ارشأ اربط ىلاقداكلاق

 نأ نآرقلا ة-عورال. اد همفق

 «برس ةعورلا كلت ناو هدعم“

 ا اداعم ىلع تار- بولا ١ن !عمارا يم هداع أولو هل عالهنزاف نا «(مراعم هوحو

 مغتتالاب امر طاض لازال اوال وو قو هع وامس سو هيل بح .ول هدد رو ةو ال هدي رت رهن ءوالءةمرالا لب هور ىلءعةرار تحبو

 ديرخلا عمل غلب مةغالبلاو نسسحلا ىف غلب ولو مالكلا نموريسغو لوزئلايدهعبن رق ع لك ىف هناكسف هرانضنو هنت



٠ 

 سلا ذه فةجوبال يثكللا نمهاودو :تادركتلا لوزندعهتوالدي سثؤيو ثاوادتا ىف نات اكو ذمعأ اذا داب و
 ساغلا لوك باَتسآدل عرتخم تآرقلارم ارعْيا داز 1 .اواهتءاررق ىلع مهاط كنت نروعلل ١ تكلدت ويلعب 7 رطوانومامباعصأ 1 اهاثدحأ ' ١

 ايلف ةناافرت لسوهيلعدقا لسعغموم تاي رَقلا 1ك ,ضام دال ا نا اىلع
 ١ 1 دول : غ7 0 1 *أ هي دا ى م

 ا هدهدتا ضعي قت لخالات 0 0 و ا ] | لقلي دفا سقالوم

 1 8 اتلاف داما هل شم لا ةيطادوعتذ أو باني“ 7 كح ماتد كفر أ 2 تاو نمرود

 || هلا فشدلو+ ىنأنب ةمركع هيلع مدقين أل وق لسو هيلعدتلا ىليلاهز مورلا نمةعمس ىدهلا مَ | نرمو هللا هءدقزامن
 ْ ا ىذْويتهلا بس اف هابأاوبسنالف ارجاهمانمؤمةءركع مكن يهنعأأ هشام هو هال 9
 || نءازنكحووك ةومزساغاوو ذاىرخأ ىو ءايحالإاوذؤتف تاومالااويسقالا| 300000 7 | ىرخأفو , اونمدةامرلاأوةفأد ,مناقثاومالااويسنالتياورفوكأ ىهتاتيلا ا وهو تس ارك ذااوهو تلا
 1 0 تاومالا ب سبءاسحالااودْوناللاو ل-سو «.لعدللا ىل_ضدللا لور 1 < و 5 0 ْ اوق اوق لبوه. ءاعن ا ىلضهسملا كش هنأاجو مهدانم ْ ىدااوه 0 3

 راصنالا ضعي هللاقف لبو هيلعمقنا ىلص ىلا كصخف لة فنإ نْياسملا ن ءالدرزرابهمالسا | 1 0 7
 : ْ .قةدحاو ةحرد فام ماى كصضألافف انم- اصيانعفند_ةو هلنال ]وس زاثكحخأام ا 0: 2 0 5
 1 هللاىذرةراسو صا كلومربلا ةءقويف مورلا لاق يف ادم مة ير علقم نمو ةنملا ا ن 6 نس 6 3

 ٍّ تناكو ةكع ةدنغمتناكحا م منال اهلي )بنو هياعدقلا ىلص سعأ 7 او تاسأ امنا فلهم : ىلاىديانعأب ارقام“ اول

 ٍ لوسراوان وع هسادقو بطاعب باك اهعمدسو نا ا ىهولسو هيل عدلا لصد اج مب قت
 اراتساةممأنيريهزو ما هني ثرخلا و ؛ مدقن اك تأسأو | نمأف مسو هيلع هللا ىلص هللا ا

 1 تاسأ نكس: لو همقغ يقث هوجو هللا مركب ااطبأ نين تخأ بلاط ىبأت اه مأ

 ١ سو هيلع هنا ىلص هلأ ل اوسرل زئامل تلاه امنا هنءمتلا ىذ راهءئامهلتف لعد ارآنلاذدا

 نمدك شن ملزهلا,سنل لصفلا

 قدسض هي لاق ن نمهبانم انهشرلا

 هنولع ن نيالا كح نع نمو

 20 تتييسالاو طارمص
 ف راءمو 7 مة

 نتاوي وبرغلا اهئرغت

 لب هيلع جسولا لوزث وق لبو هنلع
 مم مالاءاعن مدع ا طا .علالو

 ١ :مههتك ن 1 . باك لعل قشنالو

 ع دارمشلا ل عناس ن م فعمل

 ةيلقعلا حا قرط ىلعمنمااو
 هبوقني- مارب مالا قرف ىلءدرلاو

 َن نوقاذعتملا ما ارظافلالا .هلبصنا

 ا ادا مالا مى رلا نبع وجل

 قال و ىت

 مسه مف لهج لأ |نةدر عم

 ناريصتسم بهو ىأنب ةريبهاهجوز براقأ !نمىأ فاجأ ن منالدر”ىلاوق كم ىلعاب

 ىعخأ ”رعلجشدذ ةع رب نبهللا عة ممن ريهز ]ديف رزالا كادر اهم رجافىف ا

 2 رفئامهم وهسملا يلغي ناكر 'رسملاى ربها وامين تقالمق اولاتقا اط ىبأنبا

 نمل بةغي هب دد وفك ىلعأب بلو هيل هل نصءهللال ارادوا سا امينا تقاغأف

 ةقاهرأ تنفذه ن هلاَذق هِيءاعت اسف تو روع هركست هدب ا4مطاقو نيلار 7 ًالهفةنفجا

 هبحشن ولو هب دوت فخ أل سةغااسإق ل لاوالا ٍةباورلا فو ةىناهمأب ابحي لاقف تااطأ آت

 هب هريخأف كيءاجامأن ىناه مأي الها وامس ص لاةذ ىلء ل ةامىضلان هتاهكر فات غ

 السنا هرقل فد امولش الفت 0 نءاغمأو ترحأ ع نءانرخأ لا: ث تب 55

 ال 17 3 سدر ىلا« هلوةكو سال !ىادحن هريل آضزالا وت اوعسلا نلفت ىف اعل هلوقك اوردقب :لاواشمتلدأ ١ اومصسر نأ

 .امييفنأك والان اوقكوة يم ل اوأاهأشنأ ىذا ١ اهم لةىلاعت هل اوةكو مهام و واخ نأ !ىللعرد او ندرال ١ اوتاووسل !ىقاخئذلا

 اهل تشر شع“ ا١العدقلا ان رودح علامات لزانمءان ندو ةووقأ ١ ولا عت هل وةك م وهن العقاد نمهسمفوان» دسقاهقااالاةهلآ ١

 553085 رح

 غاي ا

 جيو مسيري ور يل ل ف 7 7

0 
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 ليلظال ب هش ثالث ىذلظىلااوقاطناةسدنهلا لءقذاهد نمو اوةرسنالو'وررشاواواكب ادا لعق ئاكد ندور قل لرذن نأ
 ن.-«اكوةرخالارادلارامخ أو ملكتلا عماوجو مكللاو ظعاؤملاو مالا ءانئأو سفنااة كنتو :دنملا قال الاوريسلا مواعن لج همذو ةسدنهلا لع نوضم ارلاالا اهفرغيال ى ا هماكح أ نضعن عمشل شم لكتشملاةراسشا هيض تاهلل نع ىغيالو

 ,لا.ةمالاو ميلاو بادآلا 1 تيل ا :

 ثعبلاىلعتادىتااءامسالا و

 َْن دوكيأم و ناكاعرامخالا او هنانأ و

 فورعملاب سال نم همقأم و

 عانتتمالاو ركذملا نع ىهنلاو
 "لصْنم همفامو ءامدا | ةقارا نم

 سايعال كا رك داو ىأ تاةكرىنامث كضلا ىلص مث امتدب فى سقغا لدسو هملع هللا
 ىألوقأف قارشالا و ىشعااب نيس ةراال هذه لعرض أ تنكىنا لاقام_ممعهتا ىذر

 ةعاسااالاقارشالاةالصتفزءام ظفاىفو قارشالاةالصددوذ فارشالا ةالصةالص

 فارشال اةال_ص مذا !ةالصن اى اغث ةتثا وجسر ىلءزلا ا:كشدلاو هيئتذاامللدباذهو

 تورث ىلءاهلمقىتااو ةياورلاءذهزبب عمعلا حاد و اهريغامنأ نمساسعلىانملاالخ
 قاع لاْكلردسع ىلا ماسرالا ىذلاخقنتلا لذ وهىذلاابلا هيا ىفانسم نم ىلماحن ا لاق ةعقاولاذبوامهتمص
 انلزتأو' تنم ناكل ىفانطرقام 1 وب لوأ ىضلا ىلصينأدا ارو كنه لخد نمو نب رفا لصأ اوهأ

 يركن ندع | ** اةالمدل لا ستغال اد سدس صخُ ليقع هبوذكم خف مون مال! اوةالصلاهءلع

 ا رول , || * لص لو هماع هللا ىلص دنا لوو -رتيًا راما معهن ا ىذر ةشناعزعو ساخ ناكمىف
 دحأ كريخ أ امهللا هجر ىلل آن ب نجبرلا دم ءنععو !يلصأ ىأ اهدسال ناو طق ىدضل|

 ةالصن أى أ, امدمق عز ايا ده و'ىلاهمأالا وذل !ىلدي سو هنلعهللا ىلد ىذا اىأردنأ ||

 ,مويوهىذلا مولا كلذ اهمأتلسأول سو هيلع هللا لصامب وجوب صتخااىىدذلا
 سيل تلا هلك أ: ماقطن .كلدءلهاسهل لاق ىل_نو هيلع هنت ا ىلص هنأ ءاسو ىأ حفلا
 ءامىفنهرتشكف نهم ىله لاف كل ااهمدق أ نأ مت اانآو ةسانر.نكسسالا ىدنع
 هءاطلاةفل_>نءئثالاهللالوسرانى د فعامتااقذمدأ نمىل-هلاقف لع تءاجو ٍ
 ل هيفس رفقيال فاه مااي لونا مدالا عن لاق متقن دوس مطنم لك .ًاورمسكسلا ىلع هبصف |
 لعفس هياعدف لدلاالاان هدعاماولاةذ. مادالا هله لأس لسو هملعهللا ىلص هنأءاجدقوىأ |
 لكوب هللا تااعوذ صمامهنعهللا ىذدربابم نعثر دخلا ىفو لاا مدالا من لؤقيو هيلك أي |
 ؛هناف لكلا ىف لرانمهالا لذا مدالا مثءاسو غرشي تح هلن ارت سينيكمل ملدا لك "ا

 لافامبتءدنتا ىذر هللا دعني رباج نعو :لخه سف تر غقي لو ىلإقءاسئالاءادا تاك
 ىلن ذأ مل حذف هئاسئرخج ض»دىلا مو تاذىدس لسو هيلعهللا ىلصهئالو سر فذخأ ||
 هياعهللا ل صهللالوءرذخأف ةصرقأ هثالث ى أف ماولاقف ءادغ نم لهل اقنتلش دن
 لهذ هرمك:كااثلاذخأ م ىديزبب هعضوذاصرقذخأو ةيديزيبهعضوفاص رقلسو

 ل نمءىشال اال اولاةذ مدن مله دو هءلعهللا لص لاف مث ىديزيب+ةصلوهب ديزي هقصأأ

 تازان هنءهللا ىنزرباج لاق مادالا منن تافةياورىفو لنا مدالا متفموباهلاق
 بح تازام مهذب لاقو لدسو هيلع هللا ىل_صهقلالوسر نم 'اهتعهمذ ملال بحأأ
 ,نا هنا 5 4 لاك ىأ به دو نب ريع هل نمأتسا ةمما نين اومص هون اج نما »عم دن لولا 0

 نآرقلا اذه سانالا :رضدقلو
 ةيشينأنبا|حرخاو لئملكنم
 هللا ىلسصئنلل لاه ىلاعت هللا نا

 ىأئارو كلل رميا لسو هيلع
 لقشا امةرثكل ةادوتلا همشيااك
 اناذاوامعاننعأ اهب تف هسلع

 عيتاشي اهفواشلغايواقو امم
 عجدو ةمكلللا م-هفو للعلا

 مكملعرامحالا نهكنعوب ولولا

 رونو لوةءلامهفهناف نأ ارقلاب |

 اهنا ىلاعتةلثالاقو .ةمكتملا

 ل_ئارسا ىلع ضقت ارقلا

 . لافونوئلت<هبقسىذلارثكأ
 عمت ئد_هوسانالنااذ_ه |

 جواوجو هظاقلأةزاجو عم هكدا
 هلق تكلا ىفام فاعضأ هلك
 هئمفعضا ىلع اهظانفاأ تلا
 . .ه(تاعارزجونمو) تارعأ

 لولذملاو للدلا نيبو عجبقانا يسم
 مم .ود نهأ ةعالتلاهد_دءانثاف ولدا دادهن همعالبو:راعاوه فلات نس وزحتملا عب هءاانآرقلا مظب يح هللا نانالدو

 نءو)»هب درقئمثر روسو د اومالكنهفدكتلا و ةحلا مه ىراقلافلولدمىهوفةميطعلا دصاقملا نفدالدرغ وهدءعوو هد ءوو

 مح اولاالا اهمتك ظفصتالمالارئ اضتناكو رك ذلا نارقلا|ارمَس هقاو ىل اهت لاك هلت هس ىلاعت ةقئارغاد سدت + (هزادع!ةوجو



 اهنورقنال اواكتنفتار روتلا اد نم مويفنكت مل لهئارسا بنا رملي نيد 2 :هزأدادتما او مهزا »زاعال او عم ردانلا
 وقال تر اكان يلع هرم نأ ةمالا هذه ىلع ىلا هت هللا ن مدقو ر ,زعون ولن ع عشول 7 زثورشر دو ىس هومر غاهيذصص ىفارطتالا

 ندحواضءدهنا ١ از ضعدةلك اشم »(هزاخعا . وسو نموال#ةلمب رقأف 2 نانأغلل هلق رم رماددو وى محتال كة

 اهماسقأ ماقتلا اواهعاو ونأَف الت

 ىلا ةصقنمصلخقتأا ان سحو

 هريغىلا باننمج و ردا ودك رخآ

 ماسقثاو هتاعم فالتْا ىلع
 ىهنو ص أ ىلاةد>اولاةروسلا
 د.عوو دعوورايكس اوريو

 ر رب رقتودهحوو 0 وت تابت و

 بءهرتو ب» .غرتو حرشام ضعبل
 ب را هدياوفنمكلذ رغما

 راشعاال صصقل اوذولاثمالا

 هلوصق لاح لد 5 وداي

 لةموروتعااذا صقل امالكلاو

 هتلازح تاالوهبوق توعضاده

 امو ص لوألمأ:ةهقنورلقو

 د :وسالاوروالا تنما كل اق ه:مءاق :رهااىف4-ه:فذقءلب رره دق ىت وق د.سنا اودص

 ىطءأ: كنامأ اب فر هين أ طع [لاقذنما .اوهندع نبا كرذأ لو هملع هللا ىلهلاقذ

 نأدهبىأ هد درب ءاطعأ ظفلؤوىأ) كمال خد ١١ ةماعريمعل ل .و ةملع هللا لص ْ

 قد كناكم ثكمال ل'ةذاهفر ءاةمالعن دن امنآالا كءمد وعااللاَدف د ودل هم يلط

 ١ قماكتنال نعبر ءادل لاق نأ د_هنىأءدرف ةرصلا بكربنأ ديرب وهوريع همم هيك:

 || سائلا ل- أو سانلاربأو سانا | لضف أ دنع نم كم ىأو ىألادفناوقصىأ لاذ
 ىف: ىلعهفانأى ا لاق ككلمدكلمو كةرمش هفرشو كروز ءك عنب او سانل اربسخو
 لو هءلعمللا ىصهنالإ اوسر ىلء فدو قحدعم عرف 7 : رك أو اذن ملأ وهاك

 لاَقو نب 2 ةرامخلا اهم اهلل ل وسرال امد قدصلاف ىتنمأكنأم ع :رباَدهنا لاوو

 ىلا وه .لعهللا ١ ىلص أ 1 عمح 0 :اةعل رارامللا,تأأ 1ل--ب وهيلعدتلا 2

 هللا لصتلا ل لوس روارذنا ردح اب ىلا تانغ لوم .وهيلعهللا لصدتتا ل اوسرى ةرفالو نيس

 0 ا اوسرهل لامن ءاشب و امعئان المامعش قع .ر 7 وةملع

 اذه لئعد-أ آس ء2:تداطام لاق وبعلاىفامنا اوه ص“ ف هءقاموكل اوهلاق لاه

 .هسهيسن حسم م نعت

 . يسحب

 ١ 0-0 ه 0 517 000 0 .
 ظ صام اودع تأ اهمتافامونعهننا ىذرن امقس أد سيلا مو قام 6 ملسأف ىنالا راذكحاارابخأ نم اهبف عسجب

 هملقتك الو دحأ موب هذعهّقلا ىضرةزج همعل تاثما م الاهل لو هملع هللا ىل-ص لال , د رعت مد 0 2

 هلة سوه و ه.1ءهّلْلأ ىلص مه اما ودعت 10- سأهناقده-:ءهلئا ىثن ريش :ز نب بعكو مدن

 | اع اودهلسأ هنافهنعمقنا ىنرر ىثحوو لو هئلعهننا ل هللا لوسرو حي نمي ناك هنال

 ةباصعلاتناكو دحأ موه تةعهللا ىذرةزج هع لق هنال هلق لبو هملع هللا لص عأ

 نماهمرك دام دهام و ,رقلا

 لو هم ءو هلعهللأ لصدمس#مييذكت

 ةالطن نعل لاو هى أم
 لوسرس اجو لاك ادارطتساهمالسانمدقدقو فئاطا ىلارغف هلنق ىلع عوث صرخ ؟ ||" ارفكلا 0 5 0
 لاجرلاوراغصااوراككلااهءاق سائلا عيا اصاا ىلع تقلا مونىألسو هيلعهتلا لصمقنا أ ” 0

 ع مهمالكق دسحلا نم رهظامو
 هل وسر وهدي عاد نآوهقلاالا هلاال ن اةدا 590 4هداع ءامنأ و

 زج مهديعوو مهئبحونو مهزيجتتو
 هند ًاقلجر سو هيلع هقلا ىل  ءءاجو ىأ اونا اوف هقلانيدق سانا ل دو

 | سرق 5 نة سها نسا ان اانا كا عت سا ىناف كملعن وهل و هلع قنا صال لاذ ةدع رلا

 ْ 1 ا يلصىنلاهعنانن 7 "ل نم ناكو ىأ ددقلا لك اتتاكك

 ْ ١ ةس دب للا ماعد نهانا ققرَد واهم نعف امهنع هللا ىضر نامةس أ أنهي واعم |

 ات توقلا كة عطقش فلان ف لاك نأ اءاتل اذ ىأل َكِلْذَّنِر ذفىلق يف مالسالا عقو ْ

 ْ 0 0 كوخ السار مهي. "اكو ناسف مهسول امل لاف قالا تءقخ او تلسأف

 مالا بيذكتو ةرخ”الاواندلا
 د.عوو مهل هللا ٌكال_ةاومهلق

 "0 ىبل اريمصت و مهاصم ]ثم ءالؤش

 مهاذأ ىلع لس هلع هلق ىلص

 ا رو دم دقتأم لكب هممل و

 ْ صحصقو مالا هملعدو ادركذُف

 وه هقنور ليزي لاخر غنم طاسرامتا ىلع ماظن نس-آو مالك ب وأ ىفا دهلكو مال ل !امهياع بوب أون اهلسك ءاممئلا

 تا ارق |قرط ىهو ةدهّتم قرطو ةعونتم هجوأ ىلع هن هنءأ ارشي همالا ىلع عم سو هلل ان أ «(هزاها وجون دو)» شا

 لثمن نكعألاذهوو وولا كلت ىلع لمهن ءارق قرط ن -قيرط لكهزامتا عاونأ عمجبو هدغالب نمل تتح الكل ذ عمو ةررو جملا



 دن ب الامال ىعؤب :الرا مالك اب ملا اروع خبلباو ااا ايشلا داع ف

 انئمْزَيلا هدعرال و لو هيلعهتلا ىلص 4 هللال اوه مز ف نآرعل !لثعنانًادحا اردد :ملفارم رهط عب هشسبذأو و

 ىف رو مل_سوهءلعهللا ىلص هءق قاوىالساترهظأ معلا ماعناك الف ىد دىلع وه

 هفدرأو نيمأ هتاف ه.تكشسا لاذ ماسلا هيلع ليزي هم ةراشتسا نادعب ىأدل تدتكو |

 العوالم“ دلما مول لات ئطب تلقثلن.ىام لاقفهةل امو .وهيلعهللا لص بنا

 ةيواعلل ودب لو هم ءاعهللا لص ىلا تءو«لاف هئعهللا ىذردب راسزب ضاير رهأاّنعو

 صعد نعو دالءاا ىف هل نكمو َه هوة اورىفداز ر باذدعااهقو باسالاو باكل اهلعمدهللا

 هده اوان ومايداهإ هح !مهللا لود اوه هب د وأعل .وءديل هيلع هللا ىلصىنلا عمه هي ةباصعأا أ

 امويل_.و هيلع هنا ىلص ىلا لاك لاق اه هءهلناىذررعنبان ءو هيذعتالو هيد هاوأ

 هيعصأيراشأو نيتاهك ةدنملا نا طط نجار كنمأنأو نمسا يواسي ةن داما
 هادروراذاوإ -وهيلعمقلا ىلصهتلا اوسر ص ةمد:ءناكهنارك ذيوامات ىتااو ىطسولا ||
 قكورزاو ءادرلا نيف زو-ردأو ص.مقل فى ذوغفك هب هومد-:ءلاقف هر هد نم ىو

 ةيوامعرمشب دقونءجارلا م-رأ نيبو دب اواخوزرعشلا نم قدشو ىرخضم اوشحاورازالا ّْ
 دذعنامقسيل ألق تناك :هدمأن كلذ بدسو نما !ناهكضءبهءهقلا ىضر

 سائلا ءاشغي ةفامضلل تن هلثاكو * سد رقناسف نمدكافا1 تاكو ىو رذملا ةريغملا نب كافل

 ”هلئاقلا تقو ىف همف دنهودكاشلا ذا ناقمضأ ا نماموايمنل اعلا الع !

 ىلاذآ ًارملاىأرالف تباالي وفءاشغي ناكل -رلدقأ او هت اح ضم هكا اهلاحب رخ رح

 هل_ترباهم رضفد:هىلا لءقأف تلا نمحداحوهو 3 اًءلاهرصبأو اءزاهىل اودن»ىهأ

 اهللاةن ىدظفب أ قد تون االوالحر تءارام تاق دنعناكى ذل اذهنما ها لاقو
 ينشنأت كرفاو رثكادق ساما نا بانة تعاهو اها لاةذ سانا |اهيفم انو سأب قا

 ؛| نكي ناوةلاةملا 4ع عطني نمد تسدد رلا تاك ن اف كأن
 اذدادكامال ةيتعل اةفاهباع بذاكل هنا هلت فلس نول ناهكضهبىلا همك اسادذاك
 ]| نمةعاسىفمك امناا جرش ن هلا ناهك ضءنىلا كاش ميظ هب( ىننبا تيمردقذلا

 اهعمد :و ساو دم مي مهعما او رخو فائمدع ىبن ل رخو 0 ورح د

 اههع وريفتود- هلا ركل ىنالقا٠ نغاكلا ىلعد رادع اولاه وداليا اوفراثالف

 اذ هناك كد دغمو ركملالا لاذامولا1 اركش ند كيامىرأدقىنااه وأهل لاَعذ

 فرعأ ىكماو ىد_؛ءهورك.1كاذامءاتاانهلتاوال تلاه انرهسم سانا دههشن ن ألق
 برعلا فة يس ىلعنوكياميم مسي نأ هسن هآالو ببصيو ّى اما ارمشبت وأن وكسنأ |

 تدلخ 16 ىلدأى  -سر ءرهب رفصو ل صأاقر ا نأسف نسر تشا اف وسيف الاوت

 ردة, نيكو نيدلا مون لب ادو
 ترعلاه:عتزمذت ةودأ هءلع

 نم ءاغاملاو ءايطالاو ءاضصقلا

 كوأ| مهري عزف اهريسغو شي رق
 هملعدللا لصهنااوف رعدق مهو

 ةلسنيعيداب هنو لبق نعل سو
 باسح د ّةعال او باك ماظن نسال

 رسغلار يشد ثنو يشرع لو
 اريح طةحالوهناشنا ن ءالّدف

 هللاه_مرك [ىتحارثأ ىوربالو
 لدفملا باكل و لْزملاىسولا

 ىلاء لاف هم وذا وأ |هاعدف

 الو مكماعهنوأت امهتا*اش ول لق

 ارعمكيف تثمادةف هنا اردأ

 هلدش ون ولعت الف ءإقنم

 لاف كلذ هاك ىفىلاعتو هاهم

 نمهل ق نمولتت تنك اموىللاعت

 بانرالاذا كنم هطخغال و باك

 تارقاازاعاهوسوو نولطدملا

 الو ىضاتالهس" اعرارثكص

 مدام تفرعاذا و عادت

 تازعمددعى وهال هن |!تفرع

 ريك الو نيل الفلا, تآرتلا

 محا. دحدت 5ل-وهيلعهللا ىلصهنال

 رصنأ واهئع اورج ه-ءهور روس

 لكن رثزكلا كانط ءأاناروسلا
 ةزهقم هنماهد دهر همه تانآو ذآ
 مدقنتامتازدعم اهستنابيفمن |

 ءافشوا واق عسب ريلعجاف مهالا نب رك اشاا باو لضف آهشمطع 1 ىتلاسمو ىفاعدن عنا ًارقلاهلغش نم ىمدق ثي دس ىفءاجو

 هناصسمللاو ربدقى لك ىلءكناهنو الق هليل اا اه.فاعنيلماعل اهيزيعمَسملا نمانلعساوانراص:أ رو ولو انمومتوائم ومه

 نضام اسقأ ثالثا عج تاو هيلعمللا لص هتازجتمنا لعا رمقلا قاقشنا#(لسو هيلعمتا لسع اهم نمو« لعأىلاعت و.



٠ 

عىلا هلثا هلة: ىلا هل جس ند ن مالثر اة موه اند ءزقسو ليقتسمومةوب لة نو
 ناكاموهوى شاملا مشتل امأف لشن لصد ةلى

 مقا قال كا هوهتل م رص اهراوهن هوبذل سسأن وها كلذري_غو هيداهكل ااوءاضالار رسال ولف اةصةكرشكفمد دوح و لق

 هيلع هللا اصمت انودعتعقواموهو ىلاثلا ميلا ام . ةزعمل "الذ ةمعست 1 0 < موهضعن زوجواصآه را معكعن هيب

 د قي نيس لكفذا ادجريتكف )و

 تاماركللا نَمَدةءآصاوملل

 الأم هيدسأل د تاداولا قراوشو

 نم هانا ءاوالات اما ركفا ىدهع

 هّسيلعةَللا ىل صدت ١ رم تان

 ا .-ئريصولالا هللا م-رولسو

 لوق»
 تازهتم م ئمتامار كااو

 ءاملوالا كلاوت نماهزاس
 ناكام وهو ثلاثا مسن ةلاامأو
 نيحىلا ةلدالو لعلى م ةييدم

 ىهكةتعلا ليقدسوافهتاقود
 ىذلادوئاك كل ذواداهرااضيأ

 روصقمل ثءاضاىحهعمح رخ
 هماّبار ىت-اهقاوساو ماشلا

 دعسْباىو روب ىرمص) رودق
 امهبهنعهللا ىك رسايءْنبا نَع

 قءنىملصفانملت لاف ةئمآ نا

 حج رخإ بو هملع هللاىفص ىلا

 قرشا نيب ام هل ءاضا نون هعم
 لاحدهوشاممكإدرتغو برغملاو

 ليلظاكوةسعاضرفو ةندالو
 ةثعبلا ل نق ناك امنا هنافمامغلا
 امو هيئئعي ]:5ناك املك اذكو
 هنكاد جرب 5 ذةئعداادعبدجو

 ثآرقلا قطندتو رمق! فاقثنا

 :ةءاحو تلكملا خفياكن هني زاسبلانعافصؤنيولان ءاةصءفدأ ةمع ْ ءريق ىك عن ل 4 - اسااتدرت دا 5 و
 ةنااورتثاو رَمَقلا قشناو

 ., كاذاوورنسلالهأ ةبقبو قبلا دم مامالاوإ موىراذا نسا !نهن ذب داج أ قورورغسمو هءاولوةيؤاوضرعي

 ار« نةاحتالوظفاىف و ارعش نم خ:الو اه ىلا ونفت ” الاف ىف اوىأن ىناللاف ْذ

 | مهلردف و4 رك أن 1 ماكسلا ىلعاو دزوا-!ةريسب انيلعتاكو وأو هلاس ا ىاهاضدأف ةطئنس نم

 رظناف هن كريت ءانخ لال تأب -دقىلبا وسما ىف كانون د_قانا ةبتع لاق ١ ودفتالذ

 ْ رظناتقدصرا# رهم ل احا ىف ةرب ة.حلاك اذ_هنمزدأ در ألاف ةرك فةرغةلافؤهام

 | اندىقد ىذا لو راهفتك نير 5 نهاد سا ن هولدن ل مذ ةوسفل اهذن- هىخأ ف

 د , واعم لاق اكلمنداثلو د ءازالو ءاض«وريس غىذ ملا لاق هواه ب د زم

 ىللعنص رحال هللا ونعم اتاك هد نفاه ديت ريف اهدي دهاتدكا اقااابلا بت 5 4

 هللاهدقو م-عنءهللا ىذرةيو اعد «تءا ءاغب نا.ةسوأ اهجوزتف كغ مْ نأ

 ١ امش تمس هأن م تكاماذاةب ازرقو نسحاف تكل ماذا يو امارة اعنا ىلص

 يلام را ميال لاف ةايولا هيريضنح ال هنأ هنجاهقل زر هع رئوي لدعاوهللاوئاف

 3 ريغ وح ريال ن نءىلع كاد دغ وى ار درفعاوف رعءلذا أمهالا ىماقلا باقلااذ ىداعلا

 ْ امءهقائذ :رةشئاعلاَتدك هسفالب ده دع هللا ىذر كمت 3 اوس أن قثيرلو

 امآملعمالسةي فاعمىلاةشناعن مهبل |تيئكف ىراكست الو هءقيص وانك يل ىبتك ١

 ش ءاكومتلاططس سانل ا اضر سقل ا نءلو ب , مسوي .اعمتلا ىلصهقتالوسر تعم«ىئافدب

 || تتكو مال لاو سانا اذن :ؤمهلل اماقكس الا امضي ها اضر سيقان هو سانلاىلا هللا

 اذاو سانلا كاك هللا تءةن11ذكناقهلقاقتاقد_عبامأ ىرخأ:ىهاهنعهللا ىذ طزدملا

 لو ه.ءلعهلنا ىلههللا ل وسن غ رفانآو مالبسلا اوأدش هلل

 ةيفزتمامنعهللا قرن امش أد ةايهاة تعش دنهنييقوءاسنلا داب لاح ل

 هبلعهللا لصاللال اور نمنينداات مو هبل علنا ىلصهننا لو اودر نم اقوحةر

 :ط نكدالوأن كر الو نيخزتالو نقرسنالو أ. هلل أ نكرمشنالثأ ىلع ىنعيا: نول اك َس

 010 أ,هدالو أ ريسغن كك اوم نةملتالو ظةافدازةنحالا طاقساكلذو ىأ

 || نيب هن راقت اتبي تأت الو واخ ف لح لسع ارم عمت ال ىأ ءالخ ىف لاج رلا عم

 ا سنلادلو اور قلت نانا هبا !اههنعدنق ا ضر سنع نب !لاقأ نكلجز أو نكد

 نيدعتالو انحأ , هةانالو لمد قوا ايلا :ءىغبال اذنأ مك أ ”زلاةنءقغبالو ىأهنم

 | هنف كمصعت نانا ىنبذيال ىذلا فورعملا اذهام تلاع ةوشنلا ضعبتأءايبو فورعمف

 هللا نمكءا اود سال اتقن

 | ةمايقلا موي نلم يت او: :!اهذهءاحو ليولابنيعدت الواسع ْئةةشنالوانرق نقرحالو

 | اهريق نم ام ١١ حر

 هرم 1س ,”ةقددسو سامع هللا د.عوك لامن 7 نأ و مطم يربو ع نبا ود وَءِسْمس آو ىلع م نمتبادجاا نم عج نع

 هلاءصوص:مراامرمقلافاةش اذا ىيببسلا نب باهزلادع ةمالغا!لارتاوتلا غلام غلب يف> ٠ عتب نع عج مسهنع هادرو



 ةيلعدللا ل صهئازهعمناهمأ نءؤفو لو هيلع لقا ىلصان ثريغل ق شاي لو قرط نما هرج غو نيك هما اف ىو نم ثآرقل ىف

 ةنارمقلا فاقد ىباطشلا لاقل و هبلع هللا ىل صال «عوقو ىلءنو ريسفملا واذن االغا عجأ دقو بها اوى لاق لَدو

 ,. طراغشا اوهسلا توك امفرهط 6١1ما/ ' هنا كلذؤ هذا مم رم اذاو'انالاتانآن هئثاها دمي داكيالا طع

 ملاعلا ١ذ>قام عايط هل نع

 201 لق عئابطلا ن م بكرألا

 لك هسأال اودولا ىف عمط»
 ّ ءرهطظأ هيناسهربلا اراص ذاق

 دو ةس٠نبا نع نءدودعلا فو هريغ
 ريقلا نشن لات هسنعمتا 1

 هداك هللا ىلص هللا لوسر ده ءىلع

 للا فوأةترف نيتقرفل-سو

 ىلص هن الوسر لاذ هنو دةقرذو
 فوز 17842! لعمل

 اهنءأر ىلعاه ري ةعضاو ب سن -عودو ةنعلن م بايلج اهيا ةءاريغ ائعش ةماقل مون ْ

 عيدو ثار طقنملابرماهيلعو ةمامقلا مولم وقبة ةدئانلاءاجو و هالء ولو 2

 أن مز احلا عارتاىفءاسنأل سل ءاجو ةحان ىلع دكت الملا ىل.ةنالءاجو بز ند أ

 نالىالاجرلا ىلعهذخأتالامانل ءذخ أتاك مللو هيا لسه تااهدنه نأ اج وأ
 1 تاافاهنأو طةقداوللا ىلءومالسالا ىلع موءيانب سوه 00 ىلذم تاك لاج رلا||

 دعب ة نول ناقد ألام نبدضأ تنك ىفاهنناو نقرتستالو لهو هيلعهلل اىل لاق ١

 اما ارمذاع ناكسمو نا.ةدون لاقفال ماال راس كل ناك أىردأ تنك امو ة-ئهأا ا

 لو هءلع هللا لصىألاكدعضف ىا كةءهَلبا عل ىف هنمتنأف ىنما ف تدصأأم ْ
 هللاىنانل ل. هللا انفع فاساعفءاث تلاه ةسسع تن ,د_:هل اناو اهل لاذاهذر «فأأ

 الولافالو هللالود رابةردسا فزتوأ نب «نزتالومل تو هملع هلل ىل_ملاقامل تاك امن وأ

 هتلتقالا اذاوانا تكره ظفافو ١ راكم قوارافضمهاشنر تاافن 5 دالوأ ناد ْ

 ارانغصم هان ,راظفاىفو مهدالوأبا ةودولو ردي مون مهن*أ ءانآ تاد5 تأ ظفاذفو اوردب موت ا

 طواقو لسمو هيلع هللا ىلع مشعتو قلت تح هنعفشا ىذزرع ل هضقراك مهاتقز ا

 تافه 1 فت نادم نأتالو لاو .اعهّتنا ىلضلاف لو 0 اعنا ىله كحق ١

 اناو قالخالامراكمو دشرلادالا ان يشأ امو ظ :1قداز: خوش نانوما' ناب: ة1نأهقااو ْ

 فواذهان ما اذ .اسامهلثاو تااق فو ردم ىف ى'ةدءتالو لو هيلع هللا ىل_هلاف :

 :أسعا ىفا تاق ملال ةبقنم نأ اانرشاظ ةلىو فور مى كن صعثدأ ل ْ

 د_ئهان آتلافواهباقثَن ءتذثك م هلو ءروهدبعالاوهلالا هلاالن أد منأ ةامو :موه ْ ١

 ىلأمال_داىف او ممضعب لاف كنا. ع ل و هءاعهّللا ىل دص هللا و ءدلاتقا ةيشعتأب ْ

 ةدي_ةحاو للي دسعب تاسأ -مالىا امتد ءاضقنا ل بق اههالساو دل :هلدق نامؤس ٍ

 مو هماعهقنا ىلص هملا ت تاسرأ م هنع هللا ئطر مذا الع اهه-اكل :ىل امهرارقاو :

 هاى لصوهو هيلع تلد اهل نذأن ثاذانافاهل ةالوم عنان وش .نآيددب مو هب د مم

 هسنع هللا در سأأ نع ء(ميارد

 ىلههللالو .راولأ- كمل هأ نا
 مهارأنثآ مهران السوم ءاعهللا

 "نار ىحنشة كرها افاق
 رهقلا !فاةمناتاكوا هدب ءارج

 ناكو يذم س مم ةريسهلال بق
 .هعناورق اريغ_صة-ثيدملا سن
 هللاىذر وه-سمنانعتناك

 ىذر سيء نءاةباورا دكو دع

 فو)داو ملاذا هنثالام معها

 ىذررءنبانعقوياال (ةياور
 تبرتقا ىلا هةهلوقىفا نءهللا
 دقلافره-ةااقثناو ةءاساا

 لص هّلبا ل آاوسز 4ع ىلعاال ةنأك (

 ! ةقاذني ةافؤشأ ١ مل و هءلع هللا

 .لاحلافاخ ةقلق ولم انود

 0 ثيد- ملا فاك هقوف ا

 اودهشا لسو ماعدا ىل لاف

 هتلالوسردوعىلعر ةقلا قش لاق هنعوطلا ىطر عام نري ن ءدوجلت امامالل(ةباونفو) 2ث لح ١4

 ىامهم ء”لح رلاةة دما ردم امك ىا اولاةةلبحلا اذ هنعءذق رفو لمان | اذه ىلع ةقرف ةنيت ةرخرا طقإل مو هم« هلقا ىلص

 1 هدرا لا ةفهنئءهللاىذردو وسم نب !نك(هباو ٍرفو) سانلارصتبينأ عسطتسنال هتافات ”رضتناكنا لو ونأو هو

 زد :ة:ىالومنأ هلع تلافو باطلا .,عىنم مهءاسنو ةنو عمو لمس مهلا سننيب لو هيلع ا

 لرابم وللا ل_توتاعهلا لصدقلا لونسر ل لةذةلاولا ل ءاقامؤملهفغنالو ةةوكلملا ا

 ا:ةءةركك ن رات .ًاردةادا اوأاكال: لو: كل ذ هقنارثك فان متدللاو رثك ًاومكغف مكل ٍ

 كمل رنا [.ةسانأنا هللا لوسراب ت تااقو هيااتءاجو ىل ةىرنن كامات مدادد|

 اهلا دوو سان ا يصرع يام ال تا اا ىفو فوركملا مويه طث تأ كد اعالاهالاةفان 1 عل ذل ع ميا رخنءىلءلوذ ١



 مكاين هك ضشمألا زبن غير ا :رمقاار هما ن :اكتامخءلجد ل اقف: ةشبكا 2301 ره ْ
 ىص هللا لودر د هءىلءرمةل ا قشنا لاف هنعهلا ىدردوءسم نبال (ةباورف و١ تالدل أ ًاوأرومنا مهررج م ولأ_ةرغ داب

 اذ_ه سدر ةراغك لان 1 وهماع هللا

 سانلا مسي نأ عسطتسمال

 أ تنيعيرشااةل بك
 فد). ىداايطااودو ادونأ هاور

 دكر مشل قشنا هع هللا ىذد دوه -سمنب نع قومبلا (هياور
 اولسنةشدك ىأ نبا مر“ اولاد

 سيأرام ! اولا ناك نافراق بلا
 1 - .طعسدال هناك قد صده
 اووكيلناو مهلك سائاار ععيبمل

 اولأست ردو هت 2 آرام اوأر
 هوس -و لك نم اومدقدقو راهساا
 از_هراغكلا'لاقفءان ًاراولاةف
 مييعلىلال(ةباو رفو) رق مرد“
 اه-مءهَماىذر نما.ءنبانإ ع
 لوسرولا ن نوكردت 1 عم الاف
 دماولا مه“ .ر.وءيلعهقا لمعلا
 صاملاو لوب وبأوةريسف لاني
 نلطملاوب , دوالاو لئاونبا
 مهو اظأو ثرد لان رضتلاو
 6 .راعهللا ىلهىبنالاولاقف
 ةرار هل انا قنا داصتنك
 5 /,الايف(ةياودفد) شلاق
 9 0 اولاق او "موت تاع
 رمل قاف اولا مه طيش
 هيلعدللا ىلص هلا لو هونيئق رف
 نبا نءارصتتخوراضلا هاورو اود وشن الناب نالئاىداتلسو
 : .نا ظئاداه منعهللا ىذر سامع
 ١ + ل“ 4 با مدقتاك ةهقلادغاشي /ناواموتعهقا ىذر سا.ءنباو لو هملع هنن ا ىبص هللا لو ءر ده« ىلع 000

 اببيعيانادبإ عبايات اورظنا الاي مةييطعييا با ارسه* ١6

 ظ أروهوهتمتذخأ مالا ىداوو فكي امىمطعي سو ماضل نا اذا
 ١ كءيابنل» تاه *اسنلا نضدب ناءاح وكا فو درهملاب لدلو نكمنكيامىذخلاف مال

 || طفافو ةدساوةأسالىلوةكة أمانا ىلوتاكاو ءاس زل مقاص اللام هللالوسراب
 1 ْ هللا لوسر عئاصزإلامءهننا قد ئرةشناعنعو ةدداودا هال ىل ومك أ صافأ اليلوذ

 ْ هللالودر عدانىوعشلا ٠ نءومالكلاننهعيامي ناك او طتذأ ما ل و هيلع مليا ىلص

 0 سه ند ص أو ءانا ىف هذه انس هنا ل هقو : نول دن ىلءوءاسقلا لب .وهيلعهللا يلد
 | ركصندتوتثألزالالوقااو ىزواانبالاه ةعبسلا ذه تاكو هيف نويدبأ

 ا عيقاتلا ناك ىفمدلملا فو رس ىلع خفناا موي صو هال 7 .وهيلعدلل ىل< 4تاعبابملا
 00 نأ نعدقاىذر ةيطعمأ نءمذقتو

 2 |( نكلما | نكيلا لو هيلعهقا ىلصدقلال اني ايران ا السلا ه.اعنددرف ا
 ' جرا نمهديدخ منن راةوفو هرييع مق للا هثدل اوقىلا ار-ةوأش هللا 11 رمثنال نأ ىل 1 ىلع

 ظ | ةومامةنمفلاو ل ادع ناك كلذ لها ردهشا مهللالاقغ تيلا لخاد نم منويديأن ددمو

 ْش امهارأالبتعمو ةدتعبهاانأ ىعي كتان ن نيس اعل اهدا ل و هماع هللا ىلص لا و

 | ْ تيكرنامهب نما لاك شا قرش ثمندى نوف امكن "دق «/فع هللا ىذر سا.غلا لاق

 ||| امهمالسانلسو هءلعهللا لص لنا لوسر رمسفاءإ-أة مالسالا اههاعدفاموب تتتآف اههيلا
 || منال ف أ ىق-!١جقلطناو امهيديأبذخأو لو هيلع هللا صدقا لوسر ماك اههلاعدو
 ١ هللا كرسدل تا ةؤيل بو هيلع هللا ىل_ص هدهد وفك رب دو هرم.بل | اوف رمد امش ةءاساعدف

 1| فر نءنيذهىعىقباتيهو:ساىلا لا كهوف رورسا!ىرأىلا هلتالومرا
 0 نيعتدلتو هد ملام 0 و 0 أح ردو _ ”اذأ ١ وانس ةفمادهس دوىلاء دش وو

 ا هيلا ىلصهللا لود لاك لاق هنعهلثا ىذرىردخلا دمغس لأ ن نعكم ني-ذ-ىف بدعم

 1 خمار فو ينهناخاومتإرصن اجاذا ١ ارق ىف لع نام ازح عدلا مونرو

 .. هلوقي هنعهّللا ىذر ةيزهولا باص
 1 0 8 ش

 لع يسبب 7 ححاورصأب هلت را متساو

 ام ,ءاوعشلا ةزاغلاو مهلعىرسشسبكاذي الا قطدمال تااوو

 ظ . ءازامخ ة يكسو تتم سنللا نم اياك المن. اما !ذاف الإ و
 ٍإ ىهتلا "ارضا ان ىنك لّوالا نءو عمبضولا وع ةرلا سو هيلعهتلا ىلصات وعد باح أ ىا

727 

 5 هلا ىذددوه_سمنءانعقيبااوق اًزرلا دمعه اور ىفءاجبو هع دقلا ىضردوعسهنب ان ءثد ىلا لد هناهقرط صعد 9

 لب اهدنعتكمحرراجة سازيغصتل وذم ءاديوسلاوءاديوسلا ىلع ةقشو سبق يلأ ىلع ةفش نيقْاةشنمرمقلا تيأر هنع
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د ول ءااىرع اةثنمهتن روك ضل التاوزلا ضدي نمي, يعتاأ بهاومل عرفو ٠
 ل

 : ناي نعد ةرذ تيه ذا ذا هنال نب قرشا نيب ىل اه مثد لوح لات تناروخ" الا ىوازلا لوق كاذربا الو رخ [ىل.- ىلع ىرخالاو

 4 هام :ةياف ناكر م .[لم-ىأ | و اهني 3 دصورأست 1 نعد رو و لءاا

 000076000000000 7 0 ب-ب--

 اضاسدشأ اهمارك ذوءارمضخ ةدرهزايناللا هامل ا ءاو هده ثو دح ىفءاج د ةفاام-أ ا ئا 2

 ق نا خلال اما نءىكو ضرالاّت ءارضخ ةرضد نماست رمؤحو نئالانب ند 1

 هياعتلا ىل صل رص لو عمْنيط ن ءاحتاقبطع بجي نالءاربغ تناك امئاو ضرالا |
 هياحصأب و وه. لع هتن' ىلص هءناك ىذلا فهذا | كل د دع مهدالبل فو هيداعأ علو ْ

 هللا لص نون ىلعةلادلا تامالعلا تءباتتو مهتيذأ ىلع ميمدتلا عذمدودعةرثكو معلقو |
 هءاع هنا ىلد هن آءاج واع بأ :اوطارل اسم مهبةطمحملا راعالا مهياعدل تلاونو لوهيلع ْ

 هللا لؤسر ىلا مدق ناك هناف هنعهلفا ىذر ةحططنب ناشعاعد ها او: نم ع رفانأ سو ْ

 مدقناك اواسأو عملا لبق ىصاعلانيور مو دملولا نيدلاخ عمةنيردملا لو هماعنلا ىله |
 ىل_-صهناىورامذرنهب و كم تف ىلا لسو هيلعهنن ا ىلص هع” أنا ةئدلاقرقساو ظ

 ههدفدين أ ىنأف حامفا اذ ال ةحلط نب نا ةعىلاه ههجو هللا مرك امل ثمل دو هم هكا ١

 .دي هوجو هللا مزك ىلع ىولو هنمهعنم لل سو هب .اءهلقا لص هللا لو رهن 5 تاعول لاق |

 وذونَدا 3 كممأن هللان !ىلاهثدهلوت لزتاسل هنأو بابل ا خف وارهق ة«نم حاتفملاذخأو

 مرك ىلء .ءاشن هن اةطادم انذملال عفدينأ لسو هملع هلا لصد ع اهلهأىلا ثانامالا

 هللا مرك ىلءلاقذ ّق رب تح مش تود و تدرك أ 1هللاقف هءافطاتمحات ةاانددهج وهلا ظ

 0 >اأهملاءاج وناثع ل ءو هماع هللا ىلهاعدال مس: تدل ءهّدرب دربأو ص هللا نالههسر .و

 لاقفةع 54 لا باي ىلع .بوهيلع هللا لصف قو ماها دفدل تففف ةبمكلا حام ههنم |
 رد هدو نازحالا مزدودد_هعرممذو دعو قدص هل ٠ رشالهدد-و هتياالا هلال ]

 الو رااح : للة ةرال نأ اهنم ماكشالاب نم هلا مق نيد طر سو هلل هلا ىلص ا

 اينو ىلإ ةئام نما واهتلاخ ىلءال راه عىلعذ اوما مكشت الو نيا نيا ملهأ ثراود ودا

 د_هرةالصالو عرش ىذ عم مالا لاما ثالث ةريد مة أ عا رفا دتالوركمأ نم ءىلعزيفااو

 هللاناشدر 00 رطغلا موبالو ىضضالا مؤ ماضيالو عيصلا دءبالؤريصتلا

 هذهالتمثبارتنم مدآو مدآ نم سانلاو: ءام“ الااهمظمتوة .اهال اهو مكن ءنهذأ

 . الااوفراعتللءايقوانوهثم !هجومت ورك 3 مم انقلشانا سائلا اهيأأب ةناالا |
 ْ ولا مكفر عاف فأر رو:ظناذام:تول اوةناذام ظذا ىو تورتام شد درق ق رسشعمايزافغ

 ن لوبا الد رخال ظفاىفوى!تردقدقو 7 رك خانباومي م خأ ارش |
 ىلان ىفأنونظن اذامنوأ 2 :اذام لاق مث بالا قداضء ىلع دي ع ضو فا 7 ول ةبعكلا |

 رك حا نباوع اك ارم نطنواريخ لوة”ورغ نب لمس ل ةذ اريخاولاع مكمن لغاف 1

 0 هءاعق ل مهراوأ

 تاناور صنف عتوو
 رمقلا ف اقشنانا هذعهللا ىذر
 عيل و هيلعدللا لص ءلاوناك
 ناك لذ نأ س 1 تاناورؤو

 سنأداىمنال 000000

 مهونأك ل الذ نا _ءهللا ىذد
 ل دملا ىلا اوربا نأ ل ةةك
 ولج نما ملأ ىنءىلع قدسنا و
 نبا نعدنا ورتءاج لب تحوم
 قشنالاق .:ءهّللا ىذردونءشم
 .ىل_ءهقالوسرد وعىلع رهقلا

 نأ لبق ةكبن ذو لو هيلعهللا
 دا اراانأرهظذة شر .دملا قارعضو

 ياعالم ع ذأهناو رفةاكمزك ذب
 ةردعهلا لبق عع _ةركلاذنا ىلا

 ناك ةرف ةددعت ىشاانا ىل-ءقو

 نال قوتك مهو ةيصو ع مهو
 نيوام رد_ةبشت قسد م

 مهنا لم -ةوف لالا ىلارع تلا
 هرك :كمىلااوقح رم ىعاوناك

 انأ اوركذ ةرمو ءارحاورك ذ
 قري -هئوأ ىورد_هو سدق
 هللا ىذر سامءنبا نءلثالدلا
 عسيرأهلل رمقلا قشنا امنع

 دوءسمنبا 1

 اقصتواة سلا لع اًةدلةرشع

 ىلارم مدعلا نييامرد_ةةورأا ىلع !

 نيام ا ءام .: هنا*احو ل- للا

 ل 222-0-222222 7ة(|>2>©ة29 ك5 هلنا ىلصونلام هارأف ؛ مق يالا
 مهارأه ايفل ةباورلا مهذب لحاذه ىلعو اودهش لاق ىرخال اًدَق لا

 ءاقش !١ىف ضا.عىذاقا لاف تاياورلا نعي قف اننالف نيم عقوهناو قاقثنال زير مطعم ونيت مر مدقلا قاقشأ
 قاقشنالا اف ناكل هنأبّل ودع ضارعع ا ىلا تالا الف هئيداحأتب رئاوو هعوقو ىلع ةئدعا] لدأ وو مقا ١



 سر مبا ضرالا لجأ نعانا لة هلا هلع درلالصاسو مهع.ههبرهاطئث وهذا ضرالا لها ىلعتفذعل انباع
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 داحاوذ دف رمفلاسلذا ةيائلع ةعمم تناك الكل ذاوإ هف مهما ضرذوللب قش !١ ةورب لأ هعاطمىلا اورظنو هو.ةرثو

 وحاف الخال ندرالالدأ ع مج

 ىلءعاطيدقو صعب نوددال هاا
 نس رخآ ىلع علطيبن ال ةموق

 0 نمو هامدض» مم و نمد وك دو

 وآضرالا راطقأ
 .تادع 4

 ْن *م-وابام

 هدو موقني-و ل او

 ضف ةوسكنا!د»وناذهاو

 اهذهىفو صضعا نود دالءلا

 امذعي فوة اك امضعبفو ةمئإ 1

 الدو ةرعملاوذالا اهفرس هال

 فانا و مبلهلازيز علا رس

 نمدداعلاو لدالاب عقو نمدقلا

 قالغاو نوكس لا الافق سالا

 داك . الوفرممتلا طقو تاوبالا

 نمالا أ. .ةءافتل ارومأن مقر هد

 ءانعالا ةيامتدن ىتعاو كلذ اصر

 فرمتاا فوسخ نوكيامارعثكو

 ى هيلءيالسالارثك أ اودالدلإا

 ,.تاقثلاثد_تنامار ا رع

 ر اونأ نم امود فاش ئ اع

 رهاظتماظءروعاو علاوط مودغنو
 بك اهب لعبالوءامسلا ىف لد ءالا

 تاأسدق كلذ بو سانلا نم

 فاف ١ الالهانم 0

 .كلذا ودها ممأب مهو ريخأف

 ناكو ماع ار تس سمرصم اول هذ

 ْن ناسا نالراقسلا مهن و ربخلا

 .ءوذف نونوك. ايلا لالا ف

 فال كلذ مهياع قكالورمقلا

 وييووإ و "د لهأن هر ىلءؤ>ناورئاوتا! توب ,مىفكلد كي واما اونوكيت أمويلع بلابغلانافم هربغ

اء ةيسلاب هعلاطم فق الدان | ٠ هلا
 ٍِسء ع داس ت

 2 0 1 فج هج >4 ر روبل دار رشناب اكو ةاورقل

 ةيدكلا حا فأي ةرططنب ناش عىلا هذع هللا, ىذ ةرال اليل سر أهفا وط نمغ رفاسأ م ,و

 | لبو هلع هللا ىلا ص هلق 'لو سر ىلا لالن عر :ىأدنعهنالا ةذءريخأت نا ةعىلاءاؤ

 ادبأ «ءفدأال ىزعلاو تالا والت ا اقف الورا يلا ثعمفهمّلد :عحاشفملا نأ ل
 التااةفا نع لطفابلا "اشيل راف انمكلد_صاخأ ىناسأ هالو يانا و

 هيلع اك امربغس ماج دق هناف ىلا ه.عفدا همأ لا قف ادبأ كيل اهل سوأأال ىز. اوتاللاو

 ]دي لج رىأتلاق وام ” تب .تاشدأف ى ريع ءلئمدهدخأب هو ىنأ ا | 0 منا

 كورونا ذلك كيدي إءك موقد راءباهذن روك, نأوهللا : كدشن أدل تاق وىاانعهددي

 ؤداشنما قرعلان نايا ل ؛هه:مرد مل هنا در طنب تاق لسو هماع هنا ىل صل

 !مذار هذ هللا ىذزرعورادلا فام نءهللا ىضررعوركبهلأ توص تءء.ذااهءاكي

 نأ ن محلا بح .ذخأت نأف عاتفا اذ ىاتااقنح رخانانةعان لوي ودو هتوص

 اذا يح يّ“ :«خرفننامءهذ_تأفاموثعهلا ىذررعوركبوب أ ىاىدعو هذ أ

 ماقث: حاتفملا هئمطق فنا ةءرخع لب 270 يلع هلا ىل_د هللا لإ اوسرهحو نزما.د هرقناك

 هَ مقا ةياؤر فو ىا هلوانو هءاعىنش حاتفملاىلا مو هماع هلا ىل_صوقنالوسر

 جافا اعمل راع هنأ (ةياهدفو) 5 ماسلا هلو لا ضونولب ةةساورمشب

 50 نجرخالوأ هسطعتاهللاو لاف حاملا ةمطعت تأ هم أتيأبل طذلفو هيا ةنامأب

 عالبال جاتو بابلاهل نافع خفف هين شبابا هتطمعأ كاذت أ رالف ى 1 نم فءسلا

 ايفا لاا قلدعب ةيزمهلا يحاصر اش دتوا مهريدقت هن ىلع تاباورلا ذهب

 ايد ظ نر. ! ماو تان
 || | ءاهدلاومممركملااهدم * ىجن لئابمس هموق تءعرص

 0 7 ءالمخ ولا ىف ل.ةلول .» انة برجلاىلا ل_هخ مم : ا

 الاوساتا ءاطدالا !هئاشاماونم نعدطدااىفا وققانقلا مهنم تدسصق
 ١ 5  ١امهاهتمودغلاتأن آط م اهم: 4 ضرأب تراث و

 اهرب ءادكلماتل' هاطعاندب « ىدك اونو هداعتمدأ 1

 تكهدو

 ) ءانمسلا باوبأةقاولاق اذكو مائتلالاو قار _فالا ا يفايوتبالا مسالاني واملا مارجالا نا ةقسالغلا نم ةدلملا ضءلاكو

 .مالديف لق ةءالراكن !الةنأب ب يأ ثل ريس غو سيعمل اربوك ةنم ةمايقلا موب نوكياممهراكس:ا نمل ذربغ ىلا ءارممإلا تيل
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 ريخ أو بة يامتط قي عورلا كل ةلودل بحانم لول تدلل يَ كباب ن ا كد ةءاشيأ مدمن لءشب نأ لذقواغرجقاا افا

 ةيارقرهتلل له0م كبدماق كنار «ةلانانو عزت !لاقثهرظابا اهتقراط نضمن رت أ مالمالا» بلعلعأ اذهنأب : مورلا م. 5

 نانودلاودو مااا درر لواهرع كارداعبأو لأ يك تانلاوي دمكنبلهف لاقإ كرت رغنودهنورت يح كلما 2

 دانك الاو ءاوتالا تمل ودان دانيا وقول تهاون دكار كرا هل
 ءاضغالاو ميلا باوسو ثسفعلاو ةنريلا لدح3 اوعدسف:ب 0 5

 هأ] هعشااو تارتساا ام ءطق «* شرق ةنمىاايرقااهودشان هما

 ءار-غا ىذم اعم- ملع هى صغل رداقوةعاة سعت نا 35 0

 ءاصقال او بو رقما !ىوا 3 هلقسال قاطو او عطقاا تاك !ذاوإ 00 ا

 ءار_طالاو مال- ااءاوس نه « هان اق هس مع ءاوسو ا از

 ءاق-و ةهطق تمادل س * ةذلا غلو ةماعلا .ناولو 1 000 ِ

 : ءاقو و نياس. 24 باو د هللا ىذرأةرو_بمال'ىف هقتماق : ا

 ءانالاءاواعالا مط اي لهو لما هلك هل دع |

 َنوك ةلاسءاهدلاورك- اعمال موس هر لب لذ هنأ اونموي/نيذلا هموق تقل كا |

 اهياءل.كلاو برحلاىل هوك ارا رتك#ث لخلق م موتا مهركم بود مه كلذ ||
 تاكمهباهدصق وسن حامرلا مهادنأى ف تد_هقنرملا ىف فور. سم ناعصشلا ]

 ا-مباعام حامرلا كال :نم نوطلاءال ذنوك ةلاحاهءدان:ىف ىفاوقلاب ةومشملا تاموانلا |
 3-5 .عموهو عملو ظذالا :ردعم' هرب 5 ةمقاقأ !قءاطيالاواريفهدوسو مدمر ل ئاءاطيالا |

 دعاسرمسةىلءلدتد-او ل< ىف ةدلاو م1 تانعطااود هرو ه5 ىلع لدي هنال رعاشإا ىلع |

 تقوةرعجغلا كلت ن هودغلاتقونان َْظ ىتحوملا لاظأ ارامغل» ثا 217 تءفرو عاملا |

 ءازك وهز نوذ اهنرثكلرايغلا كلذدنع تكس وهذ دنع 74 ضرأب كلذو ءاشملا|

 هملعدلت ا ىلس ىلا ىطعأو سانال لو هياع تا لصد اطعأ ام ةرثكسل د كم ىلعادملا وختشاانأ
 كلذد:ءوتلا ءاق هم ةغاهدهو .ةكمزقأوهو دملاو مذلا,ءادك سانا نمل راقلالسو |

 تكللدأ اول“ 18 نءودمدحانأن مدكعسانلانءاوجو ألو. كلت اهأوءرامغلق |||

 اعلاعوسرلاوامسنأن ءاهواضتوسلا كلن ملءاوبلا نوعجزربتكم له ناك انزوس

 دا اوتلا ":نادس تن دوج و تارا تي هجم حي ا نجع و هك تت

 - مت وجتاعل بجاوتبس كر ووجهي ٠٠ «ددح <“ جدو

 وفا |هنءوفعلا هلأس نا لخلا باوجو م,ثمىذءاعوفملاه-ةماوماط لالة دنعو

 داومهو شرت نوطا ع نم<.ءلاتلصو ىتلاىرةلاءموةلو ءايللا نمتوفلسا ءاحراوأأ ْ

 0 او ضعادن دااو "لئلا تهاطق ىلا هناك سس سكفلا

 اهقوهمءار ءالا كل دنوك ةلا هي, اوسع ارغامعوشملا كلر دكيمل ردافونعلسوأا

 ادعم اوراق ذللبا ١ رقتلا كلذ لعاف دذعى واسس هلق ل_صول او عا طقاا ناك اذاو ىضم || ١

 ةمسول تع ق ود هري-غاال هللمداعداو همي رق ىذلا وءادعبا اوبال داسنالاو د

0 

 مو  اهوركن |نيزلا سولو

 اءاوجر_< لو مفسأت مراوج
 صعد هرك كيام *(هدسش) *
 ب.-ىفلخدرمتلا نا صاصقلا

 نءحرخو لو 00 لع هلا ىل ىبنا لا

 ىووذا الهول ءأدل سلق هكا

 فام! ىناعزان: نيلج رنع
 ىلاصهتلا لود دوء ىلعرمملا
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 1. اددحا تاخد نيةقرخق

 رخ الامكلا نمتجرخ 0 ف

 ه.دي نو ىلا لزن لب رخ الا لاقو
 نانا ىل-خ ديلو نيةةرف
 هنأ ىاوصاا لب نائط# ناذثالا
 نيل .مههضوءقو»و دنا
 َنيدَقْدلا ىدح اه“ .ثترؤظو
 اذكه هنو دىرخالاو لءطاقوف

 نااةياور نم نيد هدعلا ف تنأ
 هللاو بتنا هع هللا ىذردوعسم

 (هتازدعم نمو) أ ىلا. عتو هناك
 هل س عدلا دم و هيلعدللا ىلد

 ةءمعئللا نعت ءاسأتتو
 ازكي حور هوا مئءهّللا ىذر

 و م هنع هللا ىنر تااطىلأ ننا
 لإ هنت هقلا ىطر ركبوا اه جوز

 هتاعدللا ىذر رقعع داهم ةسا

 ىذر بلاط أن ب ىلع هجرت
 هللا ذزركب نأ ةافوداعي هع هللا

 4 :ءهللا ىذر ىلء ل در لو هع هللا ىذد بأ اطل انف لع رق هسأو وبلا ىحويتاك ل.و هيلع لص ب11 ا تلق هد هع

 مو! !ل-و هيلع هللا ىسمقنا لورا ةذال لاق ىلءان ا تلا لبو هما هللا ىل صدت الور لاقةسعشلا تب رغىحرصعلا

 تالا بان تبر 5 ءاجتنأر 10 ريع تاباعأ تلق عشلإ باعددراف كلوسر ةعاطو م _تءاطيف راكب هنا
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 عا اد الاقؤ واطلار 5 -ونامامالا هاو اور رسم ىقناممملا كلذ دو 241 ١ لاب قمتم »و وتثير ٌءام دعا

 راكز ممل اصنيد_جأ اوةودنلا تامالع نم ةنالءا هنا ثد د ظفحَن نقل الهلال لس نأ عش اللوك وع 8-1 ىئ راما

 "ثودطلا اذهل رز رولا نباحا رخانةريعالو ه هه ,: ياك ودا لك لات اع َتاَمْماا ثيدطا عَ

 . ءالعلا قيطادف ذتاعوضوملاف

 تاعوضوملا باك ىف هلفاست ىلع

 نءاريثكحهفح ردأ يد

 ص ىطومسلا لاك ةمودصا !ثد داحالا

 : ملءافءارتام سي رغنمو

 لم م نمثد لس همق

 در ثد د ىف بهاوملا لاف

 ىواعطأ| هعت دق سعشلا

 ىئاورزلا لاف ضاءءىذاقااو
 هد :منباهح 4 امهب كماناو

 ءينما كف ١ ل - نم نهادباو و

 دانسابامثء لقا ىذر سنع تاب

 نهدبودممنياءاورو ناس

 نس دام سأ# ربر# ىفأ ثا 1085

 0 ارع_طل اهاورواضيا
 رمش هاك اك نيس دا: سأ رم 5 ا

 نيد ىل وةاَضَهلا ىذا مالسالا

 نعاس رقتلاح رشف قاردغلا

 ىلمهللالوسرن ا هظؤلوءاهما

 ءاممصلاب هرهظا !ىلص ل ءوهيلعهللا

 قهسغءهللاىذر الع لس أع

 ىآ صونلا ىلصدقو عج برفةجاح

 لوسر عض ًموارمضعلا مم .و هماعهّللا

 هس ًارو-فو هلعدللا ىلمهقلا

 لمان هنعدتلا ىذرىلعرح ىف

 ظةشاف سمشأاتب ع قحدكر -

 || هيلعلاقفاللاك تءاصاهلأسف
 لدوعنامهللا مالسلاو ة الملا

 در كدا دف ىلعه سف نسيدحأ الع

 ىلاو ٠“ ىلع ماقو ضرالا ىلءولا ملا ىلع تءقو يح سها !ه-ءاعتعلطفءاعما تلاع لد سلا هملع

 قعوفتش كانت ::[ امانا نءهللا ذرءاعم نعاشد ا ىنارغطا اةاورو ءاموضلاث الدو سعدلا تبا رضع !ىلصو 100 هوم

 اللا ةرضقلا تان قا نوةلعهللأ كم لاقن سعشلا تن اة ىتربما م وب مانعة ةمسقى لسو هلعهللا ص هللا ل لوب ,ر م

 ا أةرامالا سقتلاى :وهاهماةّدكاناكول مث نمو هريس غن هك 32 أاذاه_كدمىف ةغاانملاو
 |بيسفاهلك ةرومأق هتلماقدتو فك اهاءذاعنأ مادو م-زلا ةعبطق تر_ةسالءوساا

 ةماعلا اص لمن هئالوالءاف وودهن :ا عال لوم هءلغهّللا ىلع هثمنيامةتنا ىضرأ كلذ |

 ءامالا كلت ىف تاك امالا هرهاظ ىلع ءانالا فام لم_سبامذا كلذ ف عدبالو ملم هلك سو

 ىلعهسملا ماةةهكىف قهدنق ةةيماكللا حاّمقم .و هدصسملا ل و هملع هللا ىل هس اد مث ارش

 هاى ةناقساا خمةباعاى محا ظفايف واثا عسا هللا وسرابل اعف ههجو هللا مرك
 ا ولد اممكسطعأ ااا ب و هءاعهلفا ىلص هنا لو لوسرلاتو ! وكماع

 لصلاة ةةباقسلا عمتها اما عجسا هللا ل اوسرابلاو وههسو هلام 7 ىلع هذخ أ 4 ىادل

 | ناش ءىلا حاتفللا درتنأ سو هيلع لص نعأو تيذآو تح رك أىلءا لو هم هملعهللا

 ههدسوتّللا مزكاملعنا ىلء لدية اورلا هذه قامسو كلذ هوجو هلأ مرك ىلءل هسة هنآ الا

 حانط اةناق_لن د -ءااءاناا امو عضو ذون مدن َنُماضاوْحلا تناكم د ةباقسلاو نائعل

 ناضوح مزمز ناك قززالا مالك و تاموالا ضءيؤف بس رلاو رقاب حرطبوا

 ناك ١ذ_هلءاوفىا ءوضواهن ارو نمضو»-و هنمد ف رمشب نك رلا نع وأنا ضو

 ايماق وباظملاذ-.ءهنأتر ومد هْعللا ىضر سابعا اه ماكي ةناسأاو خف ادعب|

 سايعنبا عمة فنلندا فوك هذقو امهتعمق اى شر نابع هلْ اد معه دلو هدا
 ن ةنومههز سايملا اهب ماك مالثالاو ةماهاخسا ىفاميىوأ وآن ف اهاو كلام سامع ١ لاف
 ْ اتفاارقسا و عقلا م وبس ايلا لهو هماع هللا ىله هلال )و «راغاطءأو بلطملا دبع أ

 1 نمو 3 دس ىلاةعقدسةعبإو او توأاىلءف رش نأ ىلا هنعهللا ىذر نامع ح

 .: ناك هلامذأ تناك ١ رشهملق *الةمانمو ١ رم تاهلك هلاغف أ تناك اريح هبل و "المان أ

 ْ ىشو مهلاو و ؛ واعو مك رشاةاخلا و ال مأآس اناا نمهفَنودخأنامالةياقسلا ا
 ! نمل ذاق حاتفلاذخالذن» هول ل 0 ه.:ءهللأ ىشنسابعلا ا 5 ١ هٍق 3و 0

 1 أ فانا ”لانزع 3 تارنل قو ءاؤوو رب مومو ناني حاتم ا 1

 1 عاتشملا + عدو هنع هللا يضر ةطَظ ن نا ةعنأش ف اهلها ىلاتانامالا ١ ودون نأكل سعأي

 ْ هيلغأ ارقوةمهكلا فوج كلذ هملعهلفا لن ىأ كنأث قهلنالزن ادة هحمل ارد“ هدو

 1 حاتم دري أل مو لهل لد معأذنا الات أ نال نامَعْلمَد ربالنأ ىلع حان ملاذخأ

 دبا ىو دع ووو ميسوم رم ع مع بي ير ب رس ا هي ووو يوت تاع وبول

 ا نانفءاذ م ل و رفوىانيسشااه-ةيرذ هردتئر
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 7 نءامءاكح هنالثوأ :هلكب ماكشف ساجملاف ساوخ وسو هما هللا ىلصأض هوما هلال اوسزاب

 6ع آمرغمىلا سعلا تعج رذكلذ ل بة هب منام هملعهللا ىلصماكت :رصعا !ىل_هوأش و ”ةىلء مادو ريضعلا فام اموك

 ١2 رخآ ظذافو بك اوكللاتءاطو ةيشانا فراش كارب رصاها ىف

 توكوىاملاظالامكنماهءزنرالةدلان دا ةحلط ى اباهو ذب لاكو . هعنياةبيشملاو |
 نن اةعنبةمسشىلاةمسنن دونما نبا طفامللال !وةاقفاوملا وهنافعومعنبا هما ٠

 ناؤعىأ :ططو ناةءنادل وهلةحلاط وأ: ةطط لن ب ةيططْي نامعمءنيا وهو ةاطقأ |

 3ك 0 وهو هقفاوبامى 2 زوما نبا مالك فو. نائم :دلط قأو' ةبشب|

 دكم حف ىف ل وهملعهللا ىلصىنلا عم :رخ ىتوح هل دملاباهةم ل ازين امم ةنسلاأ اودشردملا | |

 ودبل قل صمت لورا تجاههم ليون دملا ىلا عر متم دةتدقو ىا أ
 لو وأ فاهبتامىت-اهباهةمر ةساوتكمىلا عج ر لو هيلع هللا ىلص هلل'لوسر 3 قولان |

 ىف ةرشأن أ ىلا ثيبلا محق ىلو هذعهللا 0مم ريف: :« هللا ذرب واعمةنالخأ

 دلو ىفةياطات 0 ةمطط ىبأ نينا عنب ةيدشولا حاتفاإ عفدت ,وم ا ىلع

 ةالصا' !هملع سرردا هللا ىأ ةعانص مه ىهو اطا .ثاذيهةيلط ني نافع ناكو ةدشا

 حاتفملا نر هللاقإ و ةيطط نينا ع عداملل ٠ وهماعهللا ىلص هنا 0 اويفو) مالدلاو

 نافع فكيف ةباقسلا عمل هل ءجا هللا ل وزال اف سامعل ماقته مل اءدي طالق هيماتأف

 ىلوال اهنا لءمسامعل لاقت همطءيددب نط سيف جافا اىفرأ !لسو هيلع هللا ىلص لاقفمدي

 م دود ١ وهللان مولا: كنا ناشعاي ان! و هءلع هللا ىلص هللا لل اوسرلاقذ هدينامعضكنا أ

 لسو هيلع هقنا ىلصهلوشد لب .ةناك ادهلءاو هلل ري أ هدام أد ؛ لاهلاقثحادنملا ىتاهفرخ" لاا

 هلو دل رقرركنهل حاملا نو تحصر نأ هنعهللا ىذر:سا.هلا باط نوكيف ةيعكلا
 ىلاهعذد هذ _خأف هبد:ئاف لاك حات فلا ىف تاهل لاق هنأ (ةياورفف 2( همدلقل 1 .هكلا

 ىفاميمكسا ىذر هللا ناهريسغ ظفا فو ملاطالا مك.:ماه عزتي الة دمام دااماهوذشلاكو

 ملاظالا مكنماهعّرتيال مكمل اهعفدهنقا نكمل كيلا وعقد لف مالسسالا وةملهاملا ْ
 قاع لعمصخدنأن با كلذن روك نأ منام فاك الااه و.كلظال (هبا ورف 593

 0-2 ةنامالا ىذ زينب حأ 0 و هءاء هللا ىلص هن "كولو هءلعهلا ىلصدرمأ, هلههجو ١

 مكمل! لصياممناو اولكف هدا  ىلعم كشمأتساهللا نا ناسقعاب 4 لإ اووةطسا و ريغ نم هب فلا ا

 لاقفهملا د 3 1 .لواف هنع دنت ىطر نام لاقف فو رهم لا تدباا امنا

 لبقةكعيل لبو هءاعهللا ىل_سدل اوقترك دف همعهللا ىذر لاه كل تاقىذلا نكي "

 ةملد اذا ىفاههف' :اًكوسانل ١ عمةيعكلا لدين أل بوهيلعمتلا ىلصدارأ دقو و ةرسأا

 ىل_ص لاق مث ىلعل- .و ه:متانوهملع تظلغأ اهلخ دما لل قأ ابل ٠ سهلئاو نين :الاموب |
 دق تاقذ د ثمح هعض ,ىد ب امور حاملا اذه ىرتس د الءلنامعاي) سو هماعهق' أ

 ناكر بيك !ىفاذإ 'ىناريطلا دنع

 لرد ماللاوةالدلا هس لع
 هما لِزنأَف هماع ىذغب ىحولا هملع

 هن هللاىذز ىلع رج ىفوهوامو

 سو هءلع هللا ىل«ىنلاهللاقف
 اللافرصعلا تيلصه نعى رمان

 نب هاكو هتئااعد_ذ هلال اوسسداب ١

 ىن-س علاه بلع رن ثالثوأ

 بنو ةءا مما تااق سدعلا ىلص

 ى>تراعام دعب تداط سهلا

 هنع هللا ىذر ىلءرمدعلا لص

 قرطاادد_ءننا دءاوّملان مو !

 لاق ال_صأثد دعلا نأ دش

 نمو فءاوااح رشف ىنافرزلا

 انأنادنسملا تافاقتالا فئاطا
 ببر ةامويرك ذ ظءاولا رفا
 هللا ىذر ىلع لئا ضف ب ورغلا
 ةيغمام-لاوهلنيعشل اًدوو هذع
 ترام اونظفاقيطما مغ
 تحأف ف ارصنالا اوه-هو

 ةيفاص سهلا ت حالو ءامدأا
 سوا_طلابمهبلا داشأف قا رمشالا

 الاحرالاهو

 ممن قسما يرغتال [[؟
 هلداو يطل | ال جدم

 مهءات *تدرأنا كنانع ىناو

 00 :وقولا ناك ذا تدنأ
 نكملفكذوقو لوملا ناكتا

 هلج راو لم“ فوقولا اذه

 ف نمهشلا ىعأ اوه اعهللا لصهننالز سر أ اهم“ هللا ىذرهتنا دم نب رباح نزع نسحدانساب طبوآلا هت ىف ىاريسطلا ىور و 2و

 1 0 ل عما ع سي



 اهلا قودتود نو 0 4 سل ورة ترش مودلا كلذ ناكل: 7 زالأ م ْم 7 لاق هىقىمنلا راق تملا ىلا ةمالعلا 5 ره -ةنرلا

 00 امر ماا هلي زف و هيل هقاىلسهننالو راع دفربملائبنلو سهلا ب ورغبل يللا ل ديو عي نأمويلا كلذ براق ىأ
 مرا د ْ ')

 ست ل ثب دحام اواهجب ورغل .ةريسعلا تءدقىتح هرددد هللا ظ اع ٠ اهكسماىا سعشا! هلع تح

 م تبعشوملالا دا ىلعنمعذلا
 ىل“< لو#وهف مالا هءاعنو

 لاو عدو االا ىري_غءايبالا

 لو#رصألا ر_#<نبا ظطئاملا

 انمى, ءاساللا ىذاملا ىلع ,

 دعي سيحتال !هئاهبق سداو

 نام وأو ةيدكلاارهظ ىل لوظال ان ذوي نأء عا: لالي هس مو ةيعكلا ةموأ لذ

 الأ باد لا ةؤةبمكل ؟'ءانن, سوا ماش هنن ثرااودمسأ نيدلاخ ظفاىفو ف. نم باع و

 | هلام عملى .هأأ اذه عمسي نوكيالثأادسأتاامرك ادق دنس أن يدلاو أ ىا دمنا

 اا دءةدح -وام لاق هنأ(ةب اورىفو) أ هده الق هنأ لأ ًاواهنلاوامث رأسا لاء فز

 .[|| ءاضقلاةرعف مدقتو ىا هن نيرمال ذوو ند م اذهريغ

 || راوعا | 0 1 كا اروظ ىلع هنعهّلإ اىذرر البند : نع ا نمكلذل 5 عوق لدتا سرايا 6

 3 و ةصقىف هناله دع هلفا ىدد

 لعام ثدد و ىذامأا

 ومالا اذه ىرب نأ قه شقا هنأ عيان الوهلنا ملأ أدةاشيارقرأ: 10 نم ءالوهربع

 || لاةؤ هدد لع ووتر مج دع مسد نأ ساظءلا ثد 1! اهّناو ظذا ةمعكسا ارهظ

 ْ ر ىك ارا 0 ادع م 1 1 1 ا 0 01 1 ا 3 01 0 :ال 1 17
 | اذك تاقدةننالفا تن امأ لاذف مهل كل ذرك ذم ملة ىذلا تاعدقا مها لاقذ سوي نوري عشورلالا ولو توركلا
 | انام كاف سو ألاقناذك تاقدقت نالفانتن أ امأواذك تاق ةفنالفاتئأ اماو .ةافودعب نيرابخلا لئافني-ىعب

 ل وموال ادم شا اولا قلو و هءلعهلثا ىل كانا وسر هدف بش تاق 6 هللا لودرا مالسسا!اه-جباعنورهو ىءوم
 ه-.اع قسوم 0 .اكو

 ئنقأبا ئرهث تءاه-:ىقلا نا.ةسوأه-ءااز فن( اةرصسملا قوهو نأ. 0 4 ةلاسرلاب مت اًهااودو مالسأا
 | كتبلغ ها لاه فتكنبب هديب ممم يه 00 ىلصهّللا لو زل. ةأف ىئم نم 0 ىلا.ءذ هللا 0 ف

 نوزع شار لاف ءازانطو هلئا لو 0 3 .ةشوألاقف ناسف 0 2 ل, .سدقملا ضرالا

 تي رافال ةءجلام و مهاناكو
 لا

 فوات عا لقامسس ناك

 د_هل امس ناك ىلءهصق

 ٍ نمذاكو هنعهتلا ىذرةروذ_عوأ مما نمذاكو اظءغلالب ثتوص نوكح و
 - .غ نا فام بورذلا ربع

0 4 

 01 "م تعقوةدئمول تزعو ترعلو سو هيلعهظاىلص زانق: تاذو دئءوب سير قشك ل

 ' || لاق دو هياء مقا ىلسالات امىلاريص.سىعالانا تئنظو اقوم ىم لو هماعدتنا ىلص 3 0
 1 11 3-3 : : ا
 3 روب غهّللا ىلههن' (ةءباورقو) هللالو دك: أدمن ىلإ تلق كالذ فلا موي ىللاق لذ نم !ىلء سب < ل ع نا

 ْ حرت دو ءءء هللا د ئزلا نأءاجو لريخأ لو 9 ةائممدح أ اذه ىلءعاطاأم هلاو هلأ

 0 رعأذمل وةملع هللا لص تالوسرهد وما م مهد اذالابهيوص عراثاتوص م هتسحأ

 ١ 5 ةرد مز4: ةصان ل سو ه: اعدها ىص هللا لور م لو ةم را نطدوهوهب ديزي ىو د لع -كدبو م-ه٠غرفي نأ ل#بق

 اعد ه.ةمهأ امقدل ل كالف تملا

 ةءاس سهل! ه1ءّذر ةىلا_عتهللا

 | هتلعدقا له هءلعثوترر 12 ىنأناذأ نأ مدقتو هكعتاذالا نوثراود هد-هدهسدقعو ناك ل .ةمهلاه5 نم غر ىخ
 اا ادمحك مهلا لع

 لق اا تاردمللا رهظ ء لالينا 1 2 هن رب هس 4 - ودل ٍس هسماعإ | مس سلا تدقو
 1 - 5 4 َ 2 ةطرانم ا الطي م المعأا

 ةيحالا 1 هل .دا.ةناودل |2801 موطف زو ةملعاقأ لش (٠ هناز 3 نمو« ههيجت لاا هنعهللا وذر ىلا

 ىعو باطلا نير م ةباض ان مريثك نع نغ_االهااهاور ةرعهش ريك 1 ارش |مالك ثيرداحأو ةللاسرلابدل هنداهشو

 7 /سااودبز نب 4:1 ساو هللا ذعو رئاَجور رع نب هلل ادن< ود دو« َسقْ هللا دعوة ثاعو سامغنب هللا دعو ٌبااطظى اننا

 ا ئ هللا لص :ءاعو او هللا لو ءراةنأ تاعف اعد وان ىاهظاوىلق' الومأ# ة:لاو 2

 0 ةئ-ةريشع تده:ءناةحصو كمل غال هذي نأ ءرمأو ءانادلعو ناذالا لو هيلع

 1 اقرزالاعب ران فو 5-5 عجبا لأب 0م هي ل ناك ادا او



 ةوقلان هاهراثت ثنا ىف ثراصف هامل ىف ضاع ناقل اكن يعبا: هلا نءمهفاعضأ معاها و رو مهري“ وة رحب ىلعد دو كلام

 ةم ص ىتراصوى :ودعملارت راوعلا تغلب وح نيعباستلا وةباصتلا نمريثكر . نءتاقناهمأ نعي ج اهلنا باهشلا لأك ىه ك ثءح

 عماش لاق اممنءهللاىذيرع 129 نبا نع رادلاوو ازيلاو قوما ىو رعالّةعاا نن ى,مهلد امة شيال : هب وك

 سو هلع هللا ىل_صهللال وسر 0 سس

 د هس

 مما

 نثراانءو هموقفالحد ريأو امد درفةومملا نب هدول ءاسىذلا ىنالءاسدّةاو ةمحالا ش

 د>االراصفاهرا اوجلل سو هءلعهلنا ىلصدتت !لوسر زايسأو”ىناهمأ ىنتراجأ ل لاك ماشهأ]

 ضرع ل سمان أو”ىلعر ةهنعىلاعت هنا ىذد باطخلا نيربع ىنخأ تنكو ىل ضرع

 نطوم لكى ىابا هني ورب رك ذأ اال سو هملعهنفا ىلصهنثال وسر ارينأى عتسأ تكوف

 هيلعتاسف هنن - دم امةوق ةرشلانى.ةافد سلا لحاد وهو, همم هتمقافنب كر ريشملا عم

 ىلصءءاجو مالسالا لهدم كالثم ناك ام لادهىذلاهتدهلالاةذ : قا ةدات تدور ظ

 ىلأن ب بئاس ل! نيهللاديءلمقو ىاىوزخلا هللا دمع نس بئاسلا جحفلا مويرلنسوهيلعدقلا

 انحرس اعيمسالا ف لاق رع وعنب ب ثاسا نب سيق ل ءقورع وعن بئابسلا ل ءقوتمانسلا

 لاف ةيلهاما فرو هيلع هللا لص هلاكي رشناكو ىلاعتهقلاءاشناكلذيف ليقانن غصأ
 ىو ىحاص ناك هير راعنال مها لو هيلع هللا ىلص لاس ف ىلع نونثي هريغو ناسغعدْسَأَف

 لمعت تنكدقىراممال و ىراديالن اكىيرشو ىنأب امد علاق هسملعت ابق اما ظنا

 ىلءةفقوملالاعالا ىهو مالسالا ىلءاهتعص فقول ى اك نم لقتال ءاهاشسا ىفالاعأ
 تيلءهس(لساو) مالسالادووأىا كهل لود :مويلا ىهو مالالا اهطرشىقلا هينا

 ل اوسرابلا ةفلل و هملع هللا ىلضهنمان امألَذخأماهنت ادمعهدلوهسنعىلابعت هللا ىذرو ورع

 هللا ىلصدهّنثا لؤسر لاق مث رهظرلنهتلاب نمآ وطوعأ 1 و هملعمللا لصلاسقذ همم واحلأ 'هللا |

 لقءدل المعمت اى رمهلفر افذلا هملا دك الفور عنب لمهمس قانمدل |وجح نأ مو ,هسيلع ا

 ىلصهلنال لوسرةلاةعهريخ أف. طاهللادءء هما احرف مالسالا له كلم مملئمامو ف رسو ْ

 هذءىلاعتهللا ىذ طر لمس تاكسف ارع هيك ارب ريغصارب هللا وناك لمس لاف مس ءوهلعهللا

 ملسأى ىقح كرش ىلءوهو دو هيلعهللا ىل صدا لوسر عمزي:-ىلا جرخو ربديو لسة |

 مل .و هياء هلا ىلص ىلا لب هسا تدع ح ولما نب ري عنب ةلاضانا(رك ذ دو) هنارعملاب

 ةلاطن الاف مل ذو هيلع ىلههللال وسر هةمانداة لاك حفلا ماع تيملأب ف ةوطد وهو

 كصضفةقارك ذا تاك ىشال لاك كاسفن هيت 32 تنك اذام لاق هللا لو راب مثةلاضف لاق
 بم رمل اهدي عضو مث هلنارفغت#سا لاق مش لسو همملعهلفا ىلص ىلا |

 ديرثنبأ لوهيلعهللا لصىلا ١

 كل له يلاف ىلهأ لاق كارعااب

 د_مثلافوهامو لاكريخىلا

 هلكيرشالهدد و هلل االا هلا الث أ

 نملاق هلوسر و هد.عاد#تْنأو

 هدذهلاتلوقتامىلءكلدهشي

 ىداولا ٌيطاشن ىفو ةرعدلا

 اهةثتىاضرالا_تادقأف
 ىلص هي دينمب تفقو ىت-اهقورعد

 اننالث اهدهشةسافإ و هيلعدقل ْ
 هب راهلد مشن نأ اهتم ياط ىا

 مل سو هماع هللا لص هللال وسر

 متاقحهللالوسر هنأبهتدمدذ
 ىلارعالا عرو ا ملاكمىلاتءحر
 ناهللا] وسرا. لاهو ه_موقىلا
 تءد-رالاو م-م2 71 وعمتي

 رازيلاىور وك -ءمتاكوملا
 هللا ىذر بدصالانةديرب ندع

 ىل-كىثلا ىلارعا لأسلاه هنع
 لدن ةءالعى انآ سو هءلعدللا

 كالتالقهللاةنهتتالوسر هن أىلع
 ْ اهاعدة كو ءديهقلال وسور مشلا ٍ

 | ده هيفا تل 1 ٠ مي و : 9 ٠ . .٠

 اهلاعثو اهننعنع ةرصشلا تالاف أ. هللا قاحام تب ىردص نع مدي عفدامهتناو لوقي هنعىلاعتهنفا ىذرذلاضف ناك.ذ

 هوامعفلد ده نمل رىلءةءازخ تدع غفا ١ مول :نيمدغلا ناك امل ولاه هتنمىلا بدأ ْ

 د ه رمشأ أدر ع(ظادوىم :رهظلا دعب ماع لو هملعهلقا ىلم هلال وسر ماقن هر اربشمودو |

 ىلاعت هللا نا ساما! مي لاف و هءاء ناو هللادؤ هتلر ىلءناك لقو ة: .هكلايلا |

 تدط-ة: اهدا و اهيديزد و

 ري ضرالا دة تءاسمئاهقورع

 ىدينب تفقو ى ىو ةريغماةقو وع

 سو هيلعهلتا ىل_صءقلالوسر هس

 تادف تعج رمفاعءنمىلا عج رتلفاه ص ىبارعالا لاق هللال وسان لءمالسلاتلاقف ث. لح ١4

 تيعأول )سو هماءهنقا ىلص هللاقف ةباودىف هج رص ؟هبنمآ نا دعبىا نال دصم أ ىلن ذتا ارب ءالالاةذ توةسافاهتورع

 ىراضتلا ىو في ل ع اهبوزادمفولأرلأ تيم" ال د الدعس! نا ادحأ



 نبا ناو رع ؛ هاوس ناار هيلع مقلا لم ىبلا كعأى اتا ةلاف هنعيشا اىذ ذرذوعسءنت هلل ادع نع : ل همو

 ناشر داتا و عقاعقاهلاهقو رعود تءاذت .داومشلل اهاعدغ ٠ ةروشل اهدهلاقف هللا ل وشر أ ؛ىاكاذمشي نم هلا اولا

 1 ةناايقز كلذدميل تأ لان لعمتلاىشرةلكر ةمقنيذعشتسملا شرق 0 00611 ترددت دباب لسقةشمدلا

 ( ه:هباطالل_دو هيلعمللا ىلص

 | نيم نيذه عضو ورمعلاو سءشلا قاخ مورو ضزالاوتاوعدلا قل مو 111 ةناىب ينال اللاق لبن

 م امداعف كفي رخآالام ودلاو هلئان نم هود كحال ل_ه<«الف ةمامقلامونىلا مارح ىهف مثلا مدنةنككتي رآ نا هلَلاَقذ

 000 ركيد-ال لة )و ىلبقناكدحالل 2 لوةر هئايفدضعبالو 1 ةرهم ةرهم دي 0

لا اًممرخ تءدردقالا اهلهأ ل ءام_طغرصعل اىلا جفا امو هنعب# نما ةعاسلا تآقةثناف ىلا_«نهقتانذابىل بةأ
 | مو

 دل 00 ب 0 غلببلة ماليا ع ناك < ىتسج اهم صلب ةأو ني 0

 ْ م را ع وعفرا ةعاننريشعم انكم السلا لد ت لالا ميصص ىفءاج
 0 اواسناو هلت اهمدقاو وامان نع ”رظذلا رضمملهأف اذه اقمد يلق نف لقا ارثكدغف

 ْ عرقالا نباوهو ةعازرخ تلق دقىذلا لجزلا كلذ دوه« ءاءهلنا لص هللا ل ومر ىدو م هلع

 ١ | مهتم هتعطفدناو ظاحأذةعا' "مه ةؤرعت هلك * ىلءودو كم لد هناف ركب ىب نم نذهلا

 رقاكب انا سم الد ا ت نك وللاق دراوفاتخيق لاق هزل 31 قشتلس ل سم ةنجيرلا رح

 ألؤا هنأؤسفلب ؤماده نبالاك ضرع ونا نم لاطام ص1 ثااو ىااشارخ تانفا
 |هقاىلملاق و المنقىذ وهن ربمجف ملقا هن ًاهيفو مل وهما عننا ىلىبمل اهادو لق

 ىارفكلاا ىلعىا ءالعلا لاك ةماسقا مون ىلا موملأ هب كه ىزغت عا

 ا م35 و هيلع هقلا ل ض هللا لوسد ىدانم ىدانو اوم سل نأ ىلع اولتاقال

 اهنعىلا«تهلل ا ىضر (د نه تاسأ اند هزدتكأ الااعصدهسفف عديالفرخ رح الا مم ودل ١ وهللاب

 (ىلصثعيم رورغفف كم ءاكلو ةنو مودقلاب برمطت تاعجوارتب ناك ديىلا تدع ىلااكس* لسودبل ءعهلا ىلدىبذلا

 | ةبغكلل عماوذخما اوك م متالىأ كم ءل هواي لدا مانتمالارتطبككى اما رسال هياعدللا لق ةثعبلا لئاوأ ىف هموق ندين
 | ةفكال ثودمياك اها نود مياوناكو ةيعكسا| مب عظة كام :ومظان واه اول_هحامان_ صا[ هل ف نعوم لهو مال الاّروق

 ا عاونمو ىزحلا مدنا كلذ ْنَم م مص لك قفناكف 3: ىكلان روؤوطن راك اهجذ وذوطدو : 0 0 لع اأو

 |وهىذلا ماعلا اذه وى ىكاعتهقتاءانث نايا لاق كلذ لءمالكللاقأ.دوذاسمو ْ ا د ا 7
 دعب م ةمتملا منو هيلع هللا لص لاستو نزاوع ىع ساطو أو ساطو أ ةوزخ تناك حلا ماع ا 53 0 ل نماذك ىداو

 ١ | لشسو هيلعهللا ىلصهقلال ونون ذأ ذباصصأ | ضعي نعإل م عيمص ولالا ةيالث || كأ .اهنمانسمغ عداف ةرذش همأ:
 ] | لة ءظفلفو ءاطيغةركبامم اك سماع تبن ذأ ها ىلا ل روانآت حرش ةمالاىف || ىتد اطغ ضوالا طضيمافل فذ

 تااسةفانداكدنم عاقب نأ كا له اهلانلقفا:سفنةاهياعانضرعف ةطتطغلاةركماا|| ا هشبل :نييوبزما

 ْ اا طزويناس مرسل افا ةورظد تاعخلاثبءادر اظذافو 7 .درئانلق تاعندتام|) هللاو مهد انما ةدمدل جا

 | تانقاهعأو .اضد دربىلاتراظثاذا رام.عأىلات هراظن اذا ىدرب نم م نس ى تام

 انهظعا أ تي رألامقف اكو

 امتع نا لاذ عسر اف اهر-5

 اهرهاف م لاف مل تءجرأ

 اما تت 0 تدر

 هللاقذرخ' الااهفطت عما عورقو

 ىت>هرثك ىلع وفاق ل--أ
 هنذعهللا ىذد مسا خيتلا ءاعناك

 ةيواعم ةفالش فذ د -لافو وو
 نيعبرأو دانس هنعدللا ىذر

 نآن-سطانع قيداىكودو

 تاع لادؤ 2 -س 9 :تءبامعجرا
 صعد

 ل .هناةمارك دو هنعهّللا ىذر باطلا نيرع نع قويبلاو ىلعي واودازيلا اندوكهنةاو روىلءةفا النا

 دنضئذمرتناو ىرادلاو قويبلاوهض دات ىفىراذاا ىودو ورك ذن ئذكن ,ىلانأ ال ةبآىف رأ لاق لو هيلع هللا ىلد

 توعدن!لاةزهللا] وسرْلنا ف أملا فو هيلع هلا الس لاىلا فا رعاج اف امونعدلت ضر سابع نب نع يمص



 ىارعالا ل سافهن هناكمىلاداعؤ عمجر ال اقف ان !قدبش ىازَعس لش اعد مثلاق كند و هلذأ امه نم قدعلا اوه

 0 ىلصىبنلاىلا ىستنا تح عفربو د«: وهو ل قاف ضرالا ىلع طة ىوحأب ثفأيش هلذقأا نملزتي لسع (ةباورفو)
 نم. عنوجرعلا قذعل نمد ار او 1ءا/ هللالوسرْدن ١ دومثالاقولا انعالا لدا غد ابق عجبا لاهم لسو

 دج[ مامالاىور وعي رامشلا 000 ١
 3 0 مس مث اانمناك ةعئملا اك :نالصاملا وى انالئاهعمتنكف ىنرفكت :لد د رب علا

 : سلاج و هوووتاذ اسوي ةراصصلا ضب لاق هزاو> مدعوهعر ىلع اوعجراو عقترا م لوالارددااىف فال هلاك دصمقا لوسر ىلا ورب || <سيقتاكو ةمايقلا موبىلادعرحترقسساو عفا ميأ فنين م حفلا موب مي ديمو

 ىلا سا: لااهيألوقي ودو باي لاو نك رلانيباعاف لو هما ءهتنا لض هللا ل وسرد ر
 هبرص ءامدلاب بضخ دو نيرح

 لاقفمو دك[ نح كمل هأ ضدد نوئمهد:ءناكن ةما. لا موي ىلا اهمز حةللاناوالا عانهمالاف كت تالا تنك

 اولعفوءالد يو 3: وهملع (ةباعرفو) رعو ركب أد لسو هيلعهتت ىلههللا لور دهع ىعانعتةسا لاك أ سنع ض نب 259 تس هللا ضمنت! لوسرلاةذ كالامدل 0 ءل ف نكل ىاأ يش َندوقدت ؟ااوذخأتالواهاسس لخلف
 رءةوخح هيوم

 ىفاسشل ا|ائماما نعري_ شقا ازرغف مدة قوم ءفامتدانطبرخ وع ى-مق> هذ

 خفلا ماعاهتحابا نأ ىلع لدي وه وةعتملا الام م أم رح ًا.ثلعأالهنعىلاعتهقاىذر

 هة2قتم رام مي ميل انأم دةنام رض زامياذه و هناي رح علا عع ردع تناك ْ

 كيرآنا نع ليربسهللاو
 رظنفما لاذ كنزي زتىادنآ
 ئا ىداولاءادو ند ةرعش ىلا

 لاق لي ربج عم مهي5ناكىذلا تفل ماعاوعرسلا دسك أَ عادولا:->فاهع رن وكم نأ انولاش .نأالا عادولا
 هندي وب تاق تح ىنعتعاذ ف تالا ىله هللا ل وسو صخرة يالا نضءن نع سم فام لاذ لاك اهاعدف ةرصلا ثالث عدا نكمل ىفاشلا اماما مالكم اء لدنك ص نمرككا اهع رق دعب تدب آن اوك ل ًامزلب الو
 اهناكم ىلا عمج رتلذاه م لاف از-عنال حفل ماع نماط 2و ًاماعيلئاقلا اذي_هدا ص لاقي دقو اهثعىنمم مم ع الثةعتملا

 امناكمىلا ثءح - رفاه اذ مامن م قاغقدفأ ىترانابعبا نءمد_ةئامو مّدقنام فا ماع تناكساطوأ
 0 ىسح اسوي ةعشا ىلد لاقف اندلا اهرنعولاعتوتا ىذرسامعنبا قرافام هللا ومهض»لاق هو هنع عج راه داوج

 1. م.طخ ماق هنأ هنعىلاعت هللا ئذر هع لقت و ةعمملا م ردى ةيادلال وقىلاعج روحا

 نألصاخلاو ريزاسالا ملسو مدلاو ةتدلاكمارحة عما! ناسائل اهي لاقو ةفرعمول

 هلق ١!ثلائلا ةيلهالا اره !مو1ىناثلا ند :ىم تدم ىأاهنالماارومالا نمةعتما

 ذخأ سي رقن 520000 سو هيلعمتلا لص ضرس او لاق ناو. .لاَوا مسىاذك

 ع ريب أن بهللادسهءنر ومهن دفان يس هنءىلاعتدقا ىذر ةممأنيناوغ غو

 نمىلانأ ال( اودى 3و) ىبسدح

 نالىااذهدعب وق نم قد
 . كلذلد هنوعدعاطأ اذاداسلا
 نكحا هعمطتساسغاا نا ىلع

 هاور وةمفخ مك كااذريخأت
 هملغدلا ىلصصاهق رف مهردفا أ نيعا رأى زعلا د معن بطي و نمو مجرد ف !نيعب رأ

 ولا فاس اءازحامغ'لافو نزاوه نم «ةغا هاو شف رضا لأ نم هباحصأ ىف سو د

 ةينامتلدق و ردع ةعسلا حت دع»ىا ع ل وهملعهلنا ىلص ماقأو ىا : :١ ما: ءادالاو ْ

 نما اهنا ادشلا|ذرباو هتماكا ةةمىةالصا ارمصقي ىراضمااهدةعاو أمزب ريشع

 حورالاول وخدلااى 9 ريسغأم 0 رمدعة ناس رصق تو ةولك اهعقوش هحاذط لع ماقأ

 له أ ىف ةقرفىذلا لالا ل وضرر رك هناك هنأةروكسص(اةدااةدماق !بسلعاو ْ

 قييملاو سنأ ثددح نم ىرادل

 امهنعهللاى ذر رع ثب دوس نم

 ىلاريطلاو د_جأمامالاىكورو

 قنا ةرصابل_«ةنع قيناد
 ىنا ١ عمت تنك لاو هنعهتلا ىذر

 د
 (ةياودفو) هننيشغىح ضرالا شت رص تءاذملسوهماع هلنا ىلص أ (ل!مانفالزغمانئازت قاس لاك تأ 0 1 دفريسمقف لو همللعهللا ىلص |

 , نذاف ىلع: نأ ف اهبر تا ذأتسا رص ىد .هلاقذ كل ذهل ترك ذل سو هملعمللا ىلض ظةيتساا أف ا مناكم ىلا تعج رم هي ث هءتفالط

 : ايداوانلزث ينحت ارغىف ل سو هيلعملتا ىلدهلنا لوسر عمان رسله امهنء هللا نذر هللا دمعت رباخ ن ءهصيخ# ىف ل تماك واه



اح ىذش ل ردناعمقا لمقال اوسرس هذ اعسا او ىا ميقأ
 0 1 - هللا لوس ررافن فها ةنو ادافتل ةرثاق هددخ

 ظ

 ماض نم نسعي شاذامهاةح الا رو هنلعمتلاىلسهتتا لودر قاطناعت ىداولا طاف نانريصش اذا هرتز كري
 ىنذلانثوشافاو انكي ءاسوناوث :وشظاريملاكمعمتداقئاف 0 148  ىلامتةقان دائم ىداقنالاقف

 لعدد :وعوهو ساشا هل عض و

 ُ ل اومهداةةماريعبلا تأ ف

 ناكاذا تح كلذكىرخالا:لعف

 ىلع امئئاالاف اميه فصخملاب

 - فصلا واستمأَل اهلا ندا

 ةنكا استونأم_مءداصا و ىلا

 قطةنلل ابو. نزا 1 رت كلذ م عل السب مفعضاا |
 |[ لاب ةف ةعمز ني درعه عم و ةعمز ة ماو نب اد ذخأدقو ضاق و نأ نب داع ل و4 :طعدلا

 | تمدقاذا لافىا هنا هلا قاد هع نصا وأن ةدتعخ 1ْنبا اذ_هدهللالوس ران "1

 | هللالوس القس ز ئاداسا بال كفانا ءلاهدضبقاف مناف ة همزة دلو نباىلار آنز انكم

صراع فللاثا ارفاهنوكعماىاهشار ةنعهتدلو ةعمز ل ادملو نبال أ اذ ٠
 1 هيلعمقلا 

 ل اون أوه ةعمز نيددهالاسةة صاف و ىلا نية كمر سانا ااهمش اوها داق داولا كلذ ذىلا لس و
 لاقو رع ارهاقالو ثا رتلدلولا ةعمز لا[ 0 ةيلعداو هنا لج أن مةعمز نيدسبعانأ نبي طولا عدضوملا ءاق ه رغأ
 || نأ ىدذنىاة.ةعدمسشن مهناعىأ ارااةد واية دمى | 2 درشمااملو أ عافقجالا ماعتاالا و نيهدض طوملا

 || تااورلا ضعي فو هلا ىاقعاه هرب لة طابت اواب رايدن ب ادت الاناه أ هلا نا ن نوكم | ندغب ذخأ الهنا (ةياورفو)
 أعرف اهعطقرلسو هملعهللا لضدارأف ةأ ها تق رو انك نانلختدوامدنم ىبتحا هذهال فرباط لاق اههاددا
 ١ ا | اهيفةماسأ هلك الفهنوهفشت ثقسي مهنع ىلا هذ هللا ئذر ةثراح يدي زن ةماس أ ىلا اهموق ا كلل وشب ةر غلا

 ْ ةماسأ لاق ذ ىلا هئةقنادود> نمدج ىف قملكت ”1لافو لسو هءاعدللا لص ههجو نول ف قى ةحاصاو اا
 لاف ا احلا يوم ىلص ماه هنا ل وسرانكرفغتسا تطلق تفز اكفاخ

 قرساذاوموك رتسغي رشلا مهيف قرتساذااوناك مسمن أ مكللبق سانا كلهآامناف دعبامأ تعرف امهةاش سلخ ئبحاصب
 تقرسد 4# تابةمطاذ نآول هدب دهم سف:ىذلاو د _كطلاهنلع اوماخنأ ف يعضلا مهف ىرحأو و د_عأ ىا رضا

 مالك ىف قو: اهدبت ءاطقذ 2 أرملا كال لبو هماعملنا صدقت لوس هر ص ع مثال اهديتعطقا | اذهب ىسقن ثدح تسل و
 اوبل و) هلا قراسلا دينوعط#ي ةيلهاطا ف برعلا تناك مهضعب تقالاق بيتا بن رغلا مالا
 ىلصورع أو ةكسرجأةندسانو رشعو ىد اهرعو هنءىاعتهللاىذر دم_سأنب باع لسوهماعهتنا لصهللالوسرا ذاق
 هماعهللا ىلض كرو ةءاجس تمل ادعب ةكع صريمأ لو وهو نمانثلاب ىلصي نأ لو هيلع هللا لكما ةةانقرتف ادق نانرصتلاو
 3 تاكا هينا 1 ا يالا ينيك مسنوو نول ع در ليسن داعم سس د فقوو فاس ىلءامئم ةداو
 ةفقاطنال اكو هكمله أ قلءدسسأ نب باّتعلمهتسا هنأ سو هءاعهتن ا ىلص هنعو لاقفةفقو سو هءاعدلت ا ىلص
 يدلل فاما تاواول انجلد كلذ لاق وىاهتنالهأ قلع ئامعت_نا وهو الامثوانابعادككةسأرب
 تدرفالاةءامس ىف ةالصلان ءتفاختاةاكملعأ الهتئاو لاق و نمؤملا قعانما بررملا ةاورلا ضههلوط دعحا وثب لس

 قم“ !!ىوروممذمب هرصخشاو ْ ىلع تل عسا دقاهنا ل وسراية كم لهأ لا ةفقفانمال !ةالل بصل | نءعفا تال هنافهقنع

 || مناك ريانهف تي أولا )سو هيلعهقلا ىلصلاقف .انفاجاسارعادمسأ نبباتءهقنا لحأ ||| ىضم دي نب ةماسا نع ىلعيوباو
 ةذىحادمدمالاءاق اهاقاقفباملا هع ةقلصذخ أف ةئكلا با. قأ ًأدمسأ نبناتع نءاك ىلع هللا وسر لاق لاك اهمعقا
 قيزالا ما انف 3 و ”انيبيفادي ينم ىلع نيام هرصخخ مالسألا هن | هن هلفأز 6 ًافاهاشدذ هب و زانغم ضعن فل سو هءاعدلتا

 0 سس سس د هلل لودرةح ا اناكم نعتل-ه

 كال ١ ١ خخ نمىرتزهلافف سافل نءلاح عضوم هشام ىداولا نا تلقف هنمعتو هذض## ىا |موهماعهتلا لص

 نول تاق بالذ ل فثمقر اجعل لون ران :نأنكي صايهتنالوسر نا نهل لقو قاطن لاق تاءراقد تال ىرأ تاق ةزاعوأ

 .لقىللاغ مهنئا ىضقناماكدش درمض قست د ةاهت ةرامطا ونعمجا قس راقي الفا تنأ اردقا قلنا هئهدىذلاوف كلو



 . هو

 م ع م لد سل ىف ارا و يملا و دوس مامالا ىو هور و نوعضا اوما تدعو ىد نورف» نش اراهدس .ىدق:ىذلاو نقركشي نوما

 مث نو ريفلاق ونيمد لولا نبذه نما ب دوريشسمىفلسو هيلع هللا ىلهىنلا عم تاكضللاف هننع هللا ىكر ةيامسس نب ىلع

 1 سا نبا نءوزيد رس ف ىفرإ مم همءهللأ د 1.8 ىقملا داني نال مع نعو ان عضناف نيدرم ”رهغصْن ل قا ن ند دو عاف
 ةدجاسراصنالا هنوءدلتءاج ديس ١ نعل سو هيلءهتنا لص لوقي فيك لة نأ انالثاها هاوةياربخممب صوتسانهللا | : ين( أ لعتاةعتسا اقمعتسا نسم وددت باتعلاف :كموعذشمو هلمعشسات | ثبح ىريضوب لا ردبتلو نيذح هليدفرل هوعداتيأر ىذلا اذه لو هيلعهتلاىلصرلا فدي ني باتل ضرعذ ةنطلا 0 يتوب ديسأل ديبكا ىا ناو ةنهافاديسسأ تو ا ودهقا لاق لو هيلغمقلا له ىنلانأ و ١ ىتيردوعدم

 مدقالب اسر لع هيلا ىثق ديد ناك ايان ءلعلانلق ةنلا ىف دا هار يذلا هنا دسساداو نعكوةيم .ةنلاىف هكر هنأ
 ْ ' هّلبا ىلص هنأ دمة دامدرع غم الك فو ةئاسسةرشع ىلا درع ونين ىلا يرش 4 ءلخأ| ١ لاى طملا عيدب نماهءورف يلعلبو هيلاعقت ا ىلص هللا ل وسر هلمعتْسا دمسانب بامعىز ولسا نبا طئس مالك فوأ 1 تك اياراطمترطسأع 27 ديسأ الباع هنأف :رعدارالت ءايااباتعل سو هملعمقتا لص ناطق ديد أ هبنأب هيشاا| ١

 رولا ملت سو هيلعمق ا ىلص فئئاطلا ئنمهدوع دعبل م> نب داعم وعم كرتوفيسأنبباتءفاذتسااممنا ملسو هيلع : ه(هناز مم نمو)# . قب ررطلا يأ

 هل امهدودمو هلعرصتلاو ىجيفشوك الذ ىلع هواي اهفالذسارمدا هو ةفااخماللاقب نأالا ةنايجللا نيترو ١

 نب نباح رع لم ىود هلامهتعاطو تغلف اد وأ لبو هيلع هللا صدأ كم هله ل وق ون مفاشك ىلا !نعمدقتام. َن وكي نأ
 لاقلافامسبنع هللا ىضر رسم“ هنلال )وسر ناكو ىالا  +هتاادسإ ىلع مهاقي !ههزم رخآ ىلا درس نب بادعوللا لغأ نلعأأ|
 لبو هيلعهقلا فص هقلا لوسد رفكل | ىلع باخ (لسمدكم لعايلاو بادعدلاو ادمسا نأ مانملا ف ىآد لسوميلعمقا لص أ

 هنعيلاعتهتاىشر هنو ه ركع هدأ و ولهج تأ الدلم 721 د اولا ّ رلا تناكف
 اقؤرملا قاف“ 0 نإ قاهر فرعي نآه..ءىلاعتهللا ىذررباحن و ى> أ ىلا ةساسىل تسولف موي لكى امهرد لس ْ 0 هريس غول كاما هيلعدتلا صدقا وسر ئقزردقف مهردهفىامهرد ىلع عاجز مديك, هلل |عاجلأ سانا 1 دوسال ارخ اوه مهضعي لاقت الا ايهيألاقف سانلا بطن مان هنأ ىو ريو موي لك اى مهرد ىلع عاجانطب لا عببشأال لوقي زا هقرعاليلاو ثعد أن أل بق ىلع هنع ىلاعتهقنا ىذر ناك امهرد مون لك ىف لهتكم هلل بيبا لماما ِ لينك روع ارقك ف و:_ءالولا

 هسأب نيكرسم 0 لاو 14 هدلاع هل نضوو هدو "لكم ىلءد ساب سأ نب باعع لمومسا لبو «.لءهّلبا لصقل ل وسر
 ناك ىذلا وهدْنا نولوقيو ةدقوانيميرأ ىازوك دملاودةاازرك موب لكمهردلا ل هاو ةْضف نم ةيقؤلا نيه د نأ

 يرق وبوشعلا | ساوملا ىف كلذرك ذ هيزاشجا ٠ هللاتي ناك هنيدي ل سبقو ةكباهاشل أو ريسنلا اهلقجحاو لسماع وبهديتمطق أ مرو هيلع تلا ىلص ىلا ىلع ىذلا نجزلامهعاذه باممءدارو ىقييبلا ىريكلا نيسلا فو ةفااخخالف ةئدسلاىف ْ
 نمةعاجو دسرس ا نءلةنمم

 يه عع ١ ش ش *( نيذ> هوز ء)# 252(

 وبا مامالاممئمةمكلاملاةعْمأ 0 ببيييييبحبييححيحسس حس سس سس سس . 1
 | لهاا ق وسوهو زاجلاىدبذجيىلا مهضعن مالك قو فئاطا نمو رقعضوم مسا

 لك فربخ أ لاق ىشناملا صقس
 | || نزاوهنو نسعاها لاقي وفتاطأا ودكم نيب مسار ضءدغالك ىف فو .هرك د همدقتو|

 ركب أر ذل لبا اتلاراد لاف || امنسوىا .ض هزت [ ىفةعقولا هب تناك ىذاا عشوم امسمايساطوأ ةوزهغاهالاةيو | ظ قيملارخلا ادهنا 4 هنمقل نم ا

 : , بلاط أن ب ىلعن ءهريجتو ك1[ باور فاو ديرو روز عومي دكا لفل اكىذلاوهذر وهشملاهتع هللا ىذر

 رجالورب *لدةءسااف أوم د اولض».ى اندر كيل شو هيلع هلا لصنلا عم يدم نك ناك ههحومركو هنعدتلا ىذر

 مهتباجاو كلذ د مرهلىاخت ادام ةاملاربشبنو المنا زين دب اذه نان اردا اغلا لاه الو مرا كملع مالسلا لافالا



 د

 تاعج ةلاسزلا مالا «ملع لوريج ى امة تساانأ لسوبلعهقا لست ]وس .رلاق تلا اهنعهلا ىذرُد درهشذ 0 و هي ع

دوهللالونداكءاءمال دل! لاقالار هالو رعد نماال
 نول ١ ا ارك هللا دارا تاافاهنعهلا ىضرةربربنع ءمءوأ ىو 

 ىلا ىضم ناكل دو هءلع هللا

 مكحلاءو ملعد درب ناكو هللا

 مآ ادهن ممضعبلاف مالا

 رشبلاه رك فيكقرخ هيرشي
 ىوزو معثواو دازيلا هاور

 هسنءهللاى ذر راج نع قبلا
للا ىل_صيبألا نكي لله

 هيلع ه

 رع رهذثعيلاءادءاىفىا 0 ,و

 زيهأت :(كلذ ةنمو)ءادصمالار هالو

500 و هضمع قابأ. ا! ةنكسأ 1
 

 ١ هءاعدللا ىلدص 2 "اعد ىلع تببلا

 نءهجامْنن ”اوقري لا ىور لو

 ىدعا بلآ ةعر نيكل ام دمسأ ىا

 هنلالوسر لاقل اه هنعهَللا ىذر

 نب سا ءعال لس وهماعهللا َقدط

 انأا هنعهللا ىدر كلما دل

 ىاءارلارم 22ج ١ مرتاللضفلا

 لوبا تن اكلت نبل يؤكل
 ةجاحمكف ل ناف ك2[

 ىض امد -هرءاحىت> ه وراق اف

 مكماعمالذلا لاذ ميلعثدف

 هلئادجعرو مالتلاك ءاءواولاهذ

 اولا مصحف. لاق دتاكربو

 لاقنىلاءثهللاد م2 ريك انصضأ
 ف-زاو هزانقتفاون راق: مد هما

 هاو :كمأ اذا ىت-ضءبولا ماكع

 هنءالع ؟ موياعلقشا هر هاوامتا ىا

 ىأوئصوىعاذ- مهي رايلانةف

 نمىا له ءالؤه ةودل مئا

 نما تا طذ اوح و بأم ١/ فك ؟تنمأف لاك ينشاف مهارا ىرت_كرانما ٠ ْن مم :راسأف ان لهآ |

 ريعدلا ىذا يح أ[ هلا اروع مقوهئادبمومادبعو لنا !مهءالؤهنمارعل اوكيو نيمآ نيمآ

 " ىل الها اهللا و 8 لود ماكو

 00 و

 0 : رابشلب .اعمالتسلا لاقالار -ال و رتل رعالف بدا والان 58 وياعشلا

 ١ دوو هرعلا لئانقدل تءاط تكمل و هلع هللا ىلصدل وسر ىلع ىلاهتهننا حقا هنأ
 ١ ش || لس هلوسر لع هشا ع ةذ(1 ىزاغملا ةءا اعاقة درعا ةعةاغطاوناك اههلهأناف امدقتو

 ١ أ اوئان اوقف ضب ىلا ضعي فيشثو نزاوهنفا رشأ ته م ل و ه ءاعهللا

 | هلعئامال | ةسيهانالف انا غرفدقاولاهو : ملسو هماعهلنا لص هللا لور مهوزغينأ

 1 ||| || لا ةاانوةسدالاموققالا دنا هقتاواولاهواوغب واود انو زهد نأ ىآرل اواةئود

 ١ ا ١ || ىرعتم لا! فوع نب كلام اسال اىمأ عاهبناكو اوعجيىا هااهم5نزاوهتءجأت

 (|| عود ل ئاقلا نم هملا عقجاف كل ذدعبل_سأ هناف هنعىلاعتهلقا ىذر ”هلمهملاداصلاءكا
 : | مويفاهضرتسمل سو هيلعهقلا ىلضهقنال اوسر ناك نيذأام هو وركن( دعست م مفارتك

 | ننسي رمش ءوةنام غلب هنآلىا ريكهنكلاب رياءاصت فاكر ةددلا نيد 00

 ا أدقوىذ وحلا نب اةلاهننئانملا برا ل مقو ىانيعيشوت وهن 'امل5 ةو نيس هب ءاملمقو 4 ةدس

 ||[ ةقرعمو ريبدت و ىأر حن انصناكم نال ىا ب درا انه ةفرعم ودنأ ارمالا عفاش الرام دو ع

 | دءد هلأ هنافهنعهلاعتهقلا ىشرلنلايدبعنبةناكممسئرو فرق" اك اكوبو رحلا

 ا اكيضارباسنابؤرلا كاذذاف وعني كلامز تاكو دوسالانيبراغ ل قو كلذ

 لام ظدأق نكد نساظ وأ اولاق م م :ادا اوئأب سال ردلاقف مضل

 نم ظاغامنوناابو ىازلاناكسأ ولع هملاءاذلبا عقب نزطلاو سرمذ نزال يلام لدقلا

 ضرالا نم باصام“ هلمهملا نيساابوءارلا ناكسا وةلاداضا اريك :سرضخأا والا

 َ ”هلهها ا نيسلابو ءاهااو :هلمهلا لادلا مس هدلاو نزطا3 ضل ومنلاو سهد لوهسالو

 1 رمغضلا"اكبو .!متوصوا نونل مظيربهلاقامنوزيعبلا ار عمسأ ىلامبارتلارب اريثك نللا

 ْ اءاشلاتوصمار 0 ينال ا ريعتلا لا مضي راعبلاو"اشلاراغيو

 | 2 86 راسب هلاك هنافهغا اًكالنأ ىلءهعمقذاَون ناكو ىا كلام نبأ لاق
 3 ذنءاجورخاماوال قاما مهي انىازاجطادوهيىل-أو مدقااه-ةفاخو ترعأ اًاأطوأدو

 ْ تصدم :اامأ كالاماكلا ةكلاماذههلل .ةفءارتمهأى كا خالد لاةفراغصو

 ريسجلا قامنوريعبلاءاغر عيسأ ىلا مالا نممد_بانمل اك موياذسه ناو كموق سيئر

 مهلا ومأو مهءاسن ومهعاش 1]سانلا عمت ةسلاف :رقيلاراوشوءاشااراعو ريغصلا ٠ءاك و

 لولاه معلا مهنعلت اةملةلامو هل »أ نحر لك ننادلهخ!تتدرأ آلاه مولاف

 .لدوو لعن ل. 89 لذ نمةسغ تدا وام

 ب دا تيفو ع

 ويوم سة يدع ف عليج ك

 6: 07#! بج واو



 لسسرلاريشو لسرلا مئاشو اه لضفلا ق3 قطصملا ينل مع. ..لهكو* ذيك ا #4 لضفلا مأ نط! نع ةعيسكا
 وبأولس وهيلع هللا ىلض ىلا دعضلاق هئءهللاىذرد امنت سن ءهجامنب ا وئدمرتلاوئ راذلا وذ مامالا كىوو

 6١ لاوفز مهب مدحرذ :ادذدأو مونت ىشرناثعورعو قيدصااركب

 لوقىعموهو هيتو هدو ىلعالا ث:!اناسالاق ودان نأ اودو هةيادلازح رح ا رحز ىا

 تررمللو ةلاماتناو تأض ب ون اظةا فو ىاردهل لاق مث هسا هناسلبت وص ىالصالا |

 لخرالاٌك عم . كل تناكن ا َْئد مّرملادر در. ل*لاهولا اوال ارد , رغلا درتي هءلعزاشأ مت ١

 | ولاه باكو نذك تاعءفاملاف ع كلامو كله ىف تدضف كل ءتناكن ناو .ه<ر وهقمسلا

 ةر وسكمةهتملاف امااو هلم ءاملا خي لولا ديلا ودل باعلاه دس أ ,هنم اهديشي)
 كلاماهاسق 5 و هب هيلعزاشأم اما اناعام ةءعفرو العم ول ناك ولطظاطااه دقي ول: رواد ض ش

 ىدعب :طرشدةنؤاوهاديرد لاق: كيأر فعضو تريك دقن !كعمطأ الهلا اولافوهملع

 قنعيطماهللا ودالاملاع ردؤعللا ١ ىل_هأىلا عج رأانأ ف ىسفاخدةنىئااضالوأاكلام

 ديردان وكم نأ هركوى ةرهظ نمر تف .لا اذه ىلء نيكد ال وأ نزاوه درمهعمأب

 م افوةضصالا 'اقملاءارو لزالا قوفءاسفلا ل دعب مث ىا لانءطأاولافركذوأ ىأر اف

 ةلاح جرلا مل كات فص ظذل ىف وو 1و در الئاثالذءارو مه و روملا واق ونغم الا د

 مه وع اراذا ساناللاف م 3 .ميااسإم سلا تجمل :الا ىلءءاسناا تق ةصم "لناقل

 ىلا اورظنملم ناسر از افنأ هنالك مهوىادلان ودعا و دا يبرم د

 7 اولا كن شام مكمل لاقل اصوأ |تقّوت :دقواوأة لو هماءهللا ىلص هللال ومر ْ

 كموةبانعج رانتعط أ ناو ى رئاما ناسا نااكنامغام هقااوذؤل لو.: ىلء اذ الاحرأ

 هلال وسر عم“ الو هدي ربام ىلع ىض وكل دهدرب فر سعلا نيج ا نأ لب مكلفأ لاق

 در دح يبن بهللادءءوهوىا هباصجأ ع نعال وهلا لسد وأنا ملدو هءلعهلل ا ىلص

 متويق ثكمو ىام يقل خباذ دب العا اودج ام متم عمم ومد لحدث اه عأو ىل |ءالا

 نءنزا وممأت اذا اذك لج تعلط قدح كب ديا نيب تةلطن ىف اهلنا وسيرايلا قف

 لاهو مدسو#ءاعفقلا ىكبص مند“ :ةننحىلااوهتجا ماه و مهههتو م.نعظ ممأةر 5 ْ

 ريسل ص 10 و هءل هللا ىلص هلأ الوسز عجأفىلاعت هزهللاءانْسنأ اد_غنيلسملا ةمتغشالت

 دٌمو 1 نكي لو ب ءمأن بنا وفصل :ءنأ لو هملء هللا ىلد هك ذ دو نزاوهىلا

 نسال سانرعأ ةمءاانأ ايلا شفهيلالسو هملعهقتا ىلصل سرا فاحالسواعرذأ نموه ناك لب
 0 ىشو هن راعلا سو هيلعهللا كصولاةة دباب مغأناوةدهلانةتادغ انوه تعهب ولف

 ةيداعت اوصل اق دج مامالا ذا ودىفو سأباذ مم سالاق كدلا هيون حنو«
 حالما نماويةكياع ع ردد 000 وه ةيزاعل ' لد و هم سله باوب وم

 أ ل-ردءاحوىا ريما ةريخأ قلو هيلعشللا ندياللب وسو ىف أ مثعمسو نيمو ول وأامو

 قلدصو ى :ك.لعامافدحا تث ١

 ادهلثم مىورونا دم مذو

 ف هسفعهللا ىذرؤرب ره بأ نع

 ةحلطو ىلع هعمولاكوداز وءارس

 نيدعسوةياوزفو ري زلاو

 لاقو موهتغهنلا ىضر صاخو نأ
 كدهس ذأ قزدص رأى كنلعامناف

 اًبأ(ل-«ئودو) ميسقتلاوأو

 ءارحو قاسلاو ىذمرتاو
 ىذر نافع نامءنعاضإأ
 نهئرشعه_ءمولاق ه-ذعهللأ

 ن نةرلا دمك مئداز و هياصصأ

 (ةياووفو)ديزنيدمعسو فوع

 ' ريش ىلعم-هوكالذل م عقو هنأ
 دد هم تاناو رلازيب عمو

 كل ذنَم ءعئامالواهرر كو ةصلا

 كرش هاذ ه ل. اف >رو

 ف هوثوأ هبلعمهد ومات ر ط

 ةفدح دوا نعد داوالال_>١ و ةسه دو

 ' امللسثا ارمأ ىنبهفح 8 تذغ

 نيانع ءلسمىودوماكلا اون رح

 ٠ قلصىتاانأ امهتءعهللاىذررع

 امورنملا ىلءأرق ملسو هءلعهللا

 دود لاق مث هردقق-هتلااور دق

 ريبكدلا ان ارامل انأهبشئرامللا

 اناا نبع تلا ضي 3 لالا

 ل-موىراضلا ىو دوهنعءْنْرْكا

 نع ىل هي ونأو ىناريطلاوراز ازيااو
 دو «سمنب هللا دوعو هللا امير رباح

 هللا ىلص هالو مد لخداإفةراطا قص اصرلا لج رالاَد كم١ : .نمتنا قانوكاوتساع اا قرختتلك لاف م-هنعللا ىذد

 مص جو ىلا داش الط ا هلا قوز وقل“ ءاينل و واه معال واهيااهدبىف توضع ريشي لعج فلا ماعدصمملا لو هيلع

 ءاحلوشب واهنهطي لمد هنع هللا ىذردوعسءنبال ) اومفو) مما مقام ىق مخ ةهجول عتوالا هافةلالو هاقَقل عثوالا



 5 اريشيهنأب راهتمظزدلوقرسفي ؛ نأ لافحالْنيياو لا نيب فانتا ود.هيامولطايلاى دامو قانا
 و لاا وقس ىطتقيال فدطا سعاوذعل نعظي وشم ريغ نما ضنا ريش ناك !هترغكل امنا وأ

 :هيلعتلا مادو كتماهظوت ووش

 ٌ هنلا لصد رع ءادا قار ودتم

 تعب ن.ااربغصودو ل نو هنلع
: 

 ىلا حرخال يهارلا ناكو راجت
 مهالختي لمفسةزملا كال: جرفتدسأ
 هللا ىلصدهقلا لوسو. د. وشأ قع
 نيماعلا دامس ادهلاشفلسو وهيلع

 هللاسةةنيااعلاة جرم اهم هضم

 / ثفرعن يأن مشرق نم امس
 رخالو رش قييم هنال لام اده

 ىنلالادصمتال وملا دن اسد ةوخالا

 هللظت ةماستهماع و ل.3 !هنالو

 ىلا هزوقتيش دعو مولا مان داو

 هيلعدقلاىلص لب ةرمتلا"ف
 (قدلب هوز هنلا» قلا لاف
 هءلعدللا ىلد هيمدقريد 00 كالذي

 هارضحلا ةنالاوةراطا فل سو

 حرش ىجافللا باهشاا لاق

 راطقالا ف عاشا_ماذهوءانملا

 راعشألا يصف ىف: ارغشاا همظنو

 ل و هيلعهللا ىلك هنا َتالذ ند

 ىشماذا ناسحالا ضءيىف ناك
 قبشم# ةراطا ىف هدمدق ضاع

 هلاوماوف مستر اون الاىلا كلذ

 هر وزو هن, كري سالاو هةمعد
 هدم هنو نم دما! ىفاكممظفت و

 لقي بةددهثم نك امأىرصأ
 هارتسما ىانتزاه ناطا سانا
 0 دا لسو ةمل عقلا ىص» و عب ء لع ئصوأوراإ دفا[ نير شعل

 هيتايتفاوبل سوم

 هبا
 سس 2 م مس 2 مس مس سمس

 هب و»و بهازلا ارب ارحب دق 3 قيملا اوئذمرنل اى ورو ملل دو 6

 ع اضعا اردالا كلت ضن ئذ دو لعفف اهلج ميفكيت أن ءوهملع هللا ىلصهلأ سول بق

 ِ اهنا ل لوسرانم وم ١ ؟لاشفدهل انوي نأ ملسو هم هيلع هللا ىلاصهللالو اودر هلع ص درع

 ظ50 رمان لذوهعنبا نم( وهءلعهللا ىلصراءةساو لاق 1 2 غرأ مالسالا

 | ىلصهقتا ل اوسرحرخو عرفلأبزدبىر ءرسأ ىف ناكوهسن:ىدفاذهال# ونأ مدةتو ىا

 | ىلع نيشعءاسنلا تس ةاث ءواناكردكملهأ جرو مه.ضعب لاف .مدقتام ىلع ىا ةكموب
 نأ ظفافو ةعيضلا نأ هتامياق دهر نمىا كوضرن هالو مانغا نوس رب نهوزيغ

 ل نماوبرتانلقو رع نب لدوسو ةنمأ نينا وقص مه منكر شملا نمنونانث هباحصأو
 ||| ءاطعأ نب رجاهملاءاوافزاصتالاو نب رحاهملا عمان ارااودب ىولالا م ضو و مهةدص ءاورغلا

 نب رس ىطغأ وةبارةتعىلاه هللا ىذي صاو ولأن بدعم ىل امعأ وههحوهلئا مرك اب اماع

 هللاىذد ردنا !نينايلاءاطعأ حر زدللاءاولودباره:عىلاعت هللا ىوذر باطالا

 أ

 | لو هيلع هللا ىلص عم رخدقتىا هياعصأ أول بو هيلعهقلا ىلصهللا] وسزبةمدصلا

 ا

 ا
 ما نيكرششمل اره سةتءذه كسامرىلارظن نأ ىل'اك هللا ةةعر فال ثالث تاطملا

 || ىلاءتهقلا حف نيذلا ىال ؟ةرسشعااو ةكمل ها نمناغل اقل ريشع ا قلاسو هملعهقلا

 ا ىطاممدلا ةريسف و هنعىلاعت هللا ىذر ريضح نبدسا ءاطعأ سوال اءاولو هة:عىلاة3

 1 اهيفنرعلا لئابق كاذكو ينم ل جرا هلمحتةياروءاوأ جيرزشناو سوالا نم ن ط)لكىفو

 أ نيسع رد سداو ساب ل_سو ةيلعللأ ىلصتكر و ممم لاج راهلم<تادارلاو“ وةنولالا

 || :ههملانيغلاو دل مهلا نيسلا,ةيدغسلاو لوضفا!تاذام_هناعردلاو ةضاسلاورفغملاو
 ١ نكلطوبكدنر مل ومو بجم# اممسيلولا متلقي هم لسدواد عرفو هو

 1 يل ها ل طاونأت ا ذانال_هحا هللا نارا 6

 مونمكصب !لاقةهاآمهلاك اهلاانل ل ءجامالا!هءلعىدومموقلاقاك اذهربك ا
 ا ير دز ادا خام امال مكس !قثاك ن نكس نيكرتل نواه

 [| كلذو,هقياضموىداولا باعد فمهلاوذك اوناكو  موقلا مهيلع جرخ بدلا شرغدنع
 1 كملعموقلا لج ناانوع كلن وكي امم ابك كلل لاف انئالاتل لاق هناف ةودل نبدي رد ةراشاب

 || موفلا نمت غير ذل السلا تناك ن اول همر هاقنأ تؤ زكو م هئاط نم ناكل: لحباب ا
 || ممن دارج ممل "اك ليتاانم هوا اساف ةامر' واكو ىادساو لح رالل# مهيلع ١ وافدا

 0 نع ةدرغلا رجلا وه :ءىلاعتهللا ىطرء املا ى ءوىا مه:م 4و طقس داكتالا
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 ىلءىثمادإ ىل و م ردصلا 3 اذا. _فوهلع هللا مناك ه.ندالا بهار 1 قفى الا هنا مالا لاعورث أ ءمدسقان د الأن امه 1 ندمرلا
 | عم م بظر وئنمىءاغلبا اودي وبما !مهدئادقفءارعشلا هن قطنوةبسالا ىلعاتي دحواعدقر ورمشم *موهاكهنقامدق تصاغ



 جلاملا تائب تانآ هذان هثدل اوقىفلب زنتلاىق هيدوثملا ماةلارحىف مالسلاو:الصا اهءلعل للا ىذقرتا دودو هداضتعا

 لءانريغامفاحهممدق ىلع #2 هوطو رضصلا ىف هاربا طومو بلاطو لوي ه-فورتاوتلا غامم هرثأ هنأو هلم دمعل

 “٠6 2 رخلافهرضريثان مال _لاوةالصااهءاعىبومتزهتمن ءىراضلا امو

 رفد 2-1 وهيلعهللا ىلصهننال اوسر نكساو لا ةفنينح مول 7مل و هملعدللا قضدقال اور ظ

 سو هماعقنا ىله هللا لوسر ىلع تر نه 4: :ءهاىذر عوك الا ني ةلس نءىورامامأو

 طق مز. مي للسو هيلعهّلفا ىلص هنال لبو هملعهلنا لص ىبنلانمال ةلسن ملاحامز مئامز مم

 اناو ةامراسانثز اوهتناكه:ءهللا ىذرءاربلان و مدقتاك نط اولا ع نمنط وم

 نيم-ارن رواسملاخأ افماهعسا اأن وامة ساف ئامغلا ىلء اذن ئك أفا وذشكت !مهيلعاتلجاملا

 ضعبمأ م كمل أ مهو ءاقلطلا نا لاق ووىأ 0 للءدحأى وأ: ؛النيمز م

 مههمو مز زمان نملوأ !مهفا هز هشاذ نق راددءولدخا مهئمال او دمهمالسا ناك نمىأ

 صالاف سانا نأ امهنعهنلا ىكذررمعل هنعهللا ىذرةدانق وأ لاق لال ذدنعو سانلا |

 دنعةئاثلاو ىهالال وأى ىلوال نيت سهاوءز ما مم ىلءلديقاسسلااذعو هللا
 0 اوسرزاا و لوالا ىلءراصتةالالهالا ف ىذلاو مانغلاذخأ ىعنيلسملا باكا
 سابعلاو ىلعو رعور كح, ونأممتململقرف ندعم .ونيملا تأ اذا و هيلعهللا ىلههللا

 بهاي اهعنبا بّتءمو ترا انبةعس رو ت هر اه نبا نام 24 ًاولضةلاهنباو

 فا 2 تانا و رهعم تن :نمدع قف تدر و وىأ تتكامإلا ىلع تأ )و هنمع تدقفو

 ةةاامالودياَملتا ناكل بق 'و ةرشعل دقو رشعانما لدقو نونامتل قو ةناملبقلا
 هللا دمعنب دهتانأأ هللا ل وسران ألوم وعي 2 و هءلعهقلا ىلص ننال اوسرراصو ه عجب اناكمالا

 هللالوسر 'لغ ةمكح ا ذخآ تنك هفعدللا ىذرسا.عاانعو هلوسروهللادعىلا

 بحاصى أى اذ اورع نيةورفهلاهادهأ ىّت ٍجااءامهشلا ىهو ىأ لهو هيلع هللا ىلص

 ىتلالالداها لاي ىتاال قو ةضفاهالاسةينيط لة ىلءمورلا كا مىلماعوءاقلبلا

 تنشأ لوالاوممضه.لاق لب اكلمنلاها دهأ تلا ىراضلاىفو سقوةملاةلاهاد_هأ
 نين ن ولا مزما لاق ه:تئعهللا ىذرالامنب سن ذ1نع ميهوب أ هج رخام ىفاثلللدب و

 ل وس .راها لقفل داداه ناكو ءايوشلا هتلغب ىلع لو هم ,و هيلعهللا ىل_ىهللالوسرو

 نب نامغسوبأو ثيدأا ضرالاب اهنطب تق تقزلأة ىدبلا لداد و هيلعهقلا ىل_صهللا
 نبأ ىلا سانلا نم ىارامكأ ارزب- لو وةءودو مل_يوهيلعللا ىلص هياكر بدأ ثرحلا

 رشعمانح رص |سايعانإ و هيلعهنتا ىلصلاقف ْئ "ىلءعثو وأب . ساقلا رأ مفسانلااجأ

 سايعأب ظداىو ناوضرلا ةعس .اهتحت تناك ىتااةرشل | نعي ةرهسلا باص ايراصنالا ٠

 امناوىأ اورصنو اووانيذااراصنالادو ة ةرصشأ |تدت او عيان نيذلا نب رجا ملاح رصا |

 ةئامنم عسل هب وص ناك وصأ١ ريع تاكسنال كاذب سابعلا ل و ه.لءهللا ىلص صح ٍْ

 لسع انيس هنو وس رداملاعمس وااءس

 الا ىذا ةزدقد نمام مصدقو |

 اهلثم ل-وهيلعهللا لصاتسالو

 هلع رفاحرتأد دوحو هديؤ) و

 دسم ىف ملسو هملعهلن | ىل_ص

 ىلا هل غيلاددسع ف ةرعةممط)

 ىل | سهرسنمالا ل اذامون الا

 قف ئيوابشلا لس و هاعدللا

 ةلالدلا ىف عضو أن وكمل هل-غيلا

 للا وأام لدم قوأ هنا ىلع

 هحو:لع مل_سو هملع هللا لص

 بهاوما حرش ىفو هسدم ىلعأ
 همد_ةرثآنا ىناترزلا ةمالعلل
 ههراصأرثأ و مل ,وو هماعدلل !ىلص

 سدقملاِّ 5 ردك ىلعد وح وم

 صئاصخلا ىف ىطو._لارك ذو
 هيلعدللا ليسو اعد نمنا

 رثاوالا اردد ىلع ئطوام هنامسو

 ل_.ةكلذ ناك ممضع لاف ه .و

 ةسان ةردملاهذذ "هللا ابو ةشعرل ١

 نم ةذياهملا ةئالاد_:عةةرمتم

 راكد الهح والف ثيدالهأ
 ىواتف واسهل نب رصاقلا ضد
 ”لئسأ ةلج نم ىط ءويسأالالملا

 "هلطان اءاهنأب اهنعياجأفهمل |تدفر

 تجرخ أن ادايلاك لهجانأن ا
 ىراديف ةرّخد نم اسيلاز انا

 هللا ل صىنلا اعد_و كب تنمآ

 تراصفل- قزعدب ر مل_سوهيلع

 نوددس ارو بهذ نمهردصس واط نعت عشنا مث ىل لا ارملا نين ون ةرخدلا م لس ؟ ف

 نيةقحلا ضءب لاك ىلا :انمودولو ضرعأ هلل اهنعا لهجون أ كلذ ىأرانافر هوح نمءالحرو توقابن مهاحانجو درب ر

 لاقاك هلطان هت ف.عضالو مي ثد دحامد هل ىلا ةصقل ا هذه لئثم ةراكح نع غي ام ل و همل هللا ىلص أكد تازدعمىفو



 ل

 هللا يب صمقك ىف يما عجبت بن دو هلع هل ١ ىلد(هن ارهمنمو) لعأ ىلا ءتو هناصس هّللاو ىلاعُت شا هجر طولا لالكلأ

 رو اسعنباوىناربااو رازبلاو يلا مهنمنخ سلا له أن مريثكءاو روروتشادق هئيدحو ل سيو ةملع
 هني ارذلسو هءلع هللا لص بنل! تاولش ع .ةن أ تنك لاف هندهللا ىظردذ ىنأ نع 6١غ هنأ اور ىنةامتعهللا ىذركلامنبا

 هتدتأف هتولخ تتعاق اءلاخامود
 نمد هديسدع سدأ سااحوهو

 ىويىفهنا ىرأ ىلكو سانا
 مث مال_سلاىلعد در هماع تاسق
 هل أآوسرو هللا اق كيءاجام لاق

 ْئث نءلأسأال هرمحىلا تضل

 ءاؤريثكرغت نكت ىل رك ذبالو

 مال_سلا هيلعدرف هسيلعإ سف
 © ىلا ساكخ سلج أ نأه د راسأف

 هءلعهلا ىل_ص ىلا ليا قمةوبر

 لعف ف هنعملا ىذر ,رعءاج م لسو

 ىبصمشال اوسرهللافو كلدل دم

 ساو كاد لثم ل_بو هيلع هللا
 مهن هللا ىذدر كبه بنجىلا
 كالذك م #_:عهتنا ىذر نا ةعءاج

 هللا ذررع بنجىلا سلو
 1 هللا ل_صهتلالوسر ضيق مهنع

 عميس ابصح ىلع سو هيلع
 ندسف كلذ نمي ,رقامو أ عبسأو 1

 نيم نين نويأ عن ىسحج هدي

 هبا ىلص هللا ل وسر فك ىف لكلا

 ضرالاب نههشوون لسو هيلع
 اين ماوانو نهذ_أ مث نسرفن
 ف نيك هسنعهللا ىذر ركب

 ْ ةباغل او علسنيب و مهععسف ةداغلاب,هو لل ارخآ هناماغ دايو علس ىلع فدي ناك لايمأ

 1 نمتعضرالا لماح عمت لة ءاسامصاو ىدانف هلي دا ىلعأم ,وب لما ترامنو لاممأ نا .

 ىأ ةرقملا هر روسرامس ايس دحام وةرهسلا باصأ اءىداب رخآ طفل قو هن وصمظع

 سن أورد ثيذ--نم

 || تيلغهللق همن نمك امفنالّةن للا ىف تازنةروسل وأ !منالرك ذلاىةرقل !ةروس صخو
 ]| هسفنىرشب نمسانل !نمواهيفر دهم فوأ ىدوءباوذوأواهيفو هللا نذابةريثك ةئف

 دعبرك دل مهبص> حيزا ىناهلوسرراصتأو هللارا نأ انىدان ظفا وهلا ةاض صءاغسا ||

 ىأ كيبل ك.يلاظنا فو كيبل كسسااوناجأف باغو أ برخا ىف اريصاوناك م منال ميمعتلا

 هراسي نعتمد مكه مندفرشبأ هللا لوسرابك سا اولاةراسنالاريشعم ايلاف هنسعنغأأ
 ا ءادندع ذهنك نأز روحو ك عمن ةرمشن اهلل ل ضو راكبا اولاق راصنال ارمث مان لاقذ

 ىأ كلذ ىلعر دق.الو هريسعا وأد لح رلاراصو مل ,و ه.لعهللا ىلص هدم مج رد :و سامعأ ١

 ١ نعم خش و هسرتو هفسذْحأد وهةنعىفاهفدةءفدع :ردذخأ.ف نيم لا بارعالا ةرثكسل

 معضل اق لسو هملعهللا ىلصهقالوءرىلاى مْ ىدتوصلامودو هلسس لكو هريعل

 ةفطع اففل قو ليالا ةقطعالا لو هماعهّللا لصهننا لوسر ىلءعراصتال ا ةفطع توشاف

 ْ عامر نم ل-_سوهيلع هللا ىلص هلا ل او-ر لع ىدنعف :وخ أ مو امرافاهدال او أ ىل# :رويلا ١

 هللا لوسر فرش واول ةقاف ساالا اولءةّدس'ةنامس 1:1 نمدملا ىيهتنا اذا ّي-رافكللا
 لاقذةكم مق ءو.كمهراعش ناكو ىأ نودلتي مهو موقلا ىلارظنذ لو هملعهتلا ىلص
 اهلعنروشد رابنلا مة نرعل دقو ةرانجو هو سداولا ىجن الا لبو هيلع هللا ىلد

1 
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 : تفتلانبءادندمموب ىدانف هدحو قد ىت>ملسو هلع هللا ىلص هنعاو ريدان ىراخضل ا ىفو 1

3 
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 ا
 ١
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 | هيلعهللا ىلصهئمالا عمت ىتا !تاملكلا نمءدل هو روئما!لصالا ىف سطولاو معللا
 باطما دمع نياانأ بدك الىبلاان أل وة راصو ىأ بره اةدشا برنضي ل م ىو لسو

 || لوقلادب ؤيوهو ةعزماادعب لو هيلع هقل[ىلص هملا توتا ةئاملا نأ ىلع لدي قامسلا اذهو
 ٠ هنعسانل !فككيا 5 اورؤو هناملا اوغلس ١ مل و هملع هللا ىل_ددعما تثنيداا ثأر

 مهترزخ اوس نيذلا سانل اى :رتم هيراحابن امعذل نيا ”هل مهما ءاحلا, هير ال لاق نيد مول

 لو هيلع هللا ىلصهقنا لوسر ىلع تر رم مايال' نم موي ناك امل ةامدقنا لوسراب تل ةفنام
 اذهن مدار مال سأ !هيلعلب ريج لاق ةددسملا بايد عمالساا هيلعلب ريح جا وهو

 د_ح-اوهمالسا اهملعلد ريس لامة نامعئلا نب هبراح سو هملعهللا ىلص هلل لوسر لا مْق

 ا ل نر انك لاف مالم اهباعيددر ليو زييسءو ةراصلا هاما 17
 ىل وست باد ترب ّ 8 موأذي مر | هب:عهّللا ىضرركسحي ىلأف ك

 هللا هتعهللا ىدررعنهاواو نوأوانت م نس رك ضرالا 3 نوءذوؤ هم ند ددح ملدا نيزك نيزح نها عمم وح ص 0 1 -ب هع ا 80 ا 3 ٠ ة.ععم *ا١١ . هه« . .- ٠

 رعوركبىأ ف تحسس يف نمسامودك هننك ىف نصبسفهنعمتلا ىضر ناةعنهلوانو ضرالا نمن هلو انتهت نسرغن ضرالا



 - ا 2

 حاسس

 جوومحجحج

 نمي ل5[: نهعئدم نسرفن ضرالا فنهعّشوذ نهد خلا زينك ينح نم عمن قفا مرا عه دمر

 0 او لكستس ١ ونومةاهستحمافالحر الصحرا :.دبأ ىف نهعضو مه #فذع هللا ىذر سن أ ةباورىؤو مقدار عم

 0 4 27 5 1 دل .ء رركت لقح<نأب بمجأو مهتعهللاىذر ١60 ٠ رذىأو نا مءورعوركيىل اريغرسض < لهنا ىضتق, مدقت امني امد ديأف

 سانلا ارا ةءاورقو كعماقتاو اكس سلخ 2 اا أمدل تلق لسو هل هللا "ا

 نمل رو مشاه ىن نم ناله 4عل هرأألاهعم قم أل _.وهيلع هللا لص“ :ا نعنيتح موب |

 نءاونا“ هلابدخ ثركانبنامةسوب ًاوهيدينيباههو سانعلاو بلاط أ نب ىلعم عريسع ْ

 لءقالا مل و كم .اعهللا لص هّهبنيكرشملا ن رمد لءةءال و رسبألا هيْنأحْن مدوعسد|

 سو ةمل ع هلل ىلا هتالغب مامر نادحا آدةنمحت را نب ناب يأ ى أردن ءمطقي رد ددأ

 ثاكْث ركاب نامقسانأن أو هفعهللا ىذر سايعلا َكلديدْ "الا نأ مد ةنامفاش الو

 هنن ىلص هءاكرب هذ اد هد اهءامزبذ> أن وكس نأزا اول سو هيلع هللا ىلص هياكرب ادخأ ١

 ىدبو ىسرفق نءتمهق انكر دعا اذمقلاملاق ثرذلان بن امس عو سو هملع |

 هتللالوسراب سامعأاهلاةذىلارظن. وهو هنودت ولاديرأ أل يهل واتلصمم.سلا ||
 "ىلاتغقلا ما ,مناداعةو ادع لك هلهلنار علاق هدع صراف ناسقسو أك عنباوكلوخأ ٠

 97 ل ل يصوم ب ل هيلا ل هي سمو ههيوحم بوب » يسوم ١ هجم ايمو هم 9 موو هيجي «هومييسل هل مح د

 ُْث درا نس نا. مس وأ هة-ىف مو هياعهللا ىلهلاد و باكرا فول رت يةف حن اايلاك و

 بنل نأ يو هيلع مننا ىلع او سدأو ةملسا لهأ ناسف دس نموأ نا ل ناش نم

 ةدورو اصق ع نءنوكيناأدهملاءاني ىف مدةناك هطرشنالرعشلا ن هءرجآ ىلا ب ذك ال

 ل“ ايلا للعدر تحس *فتالل أ الخ لاودو ورعش كو مو رحراار وطشم نأ ىلعءاي

 ىلاعتهقا اكد قو روك ذل ةوقىفإ-وهيلعهقاىلص هنمعقو نأبرعشزرلا :اهلوقىف

 لاشالو رعشال لا ةءالددق نعالانور ورود ع ةءامنأب در و هل جمان امو رهشااهأن :اعامو

 [ةلعيلو لطم دبعنباثأ سو هيلعمت لص لاتامغ اوةدابز عم مدقت اكرعاش هناهلئاقا ا

 هنرهمشمأ ب ططملا دمعمدح ىلا لبو هيلع هللا لص م_بقت تناكبرعل نال هللاد_هعنا ١

 : مك ةيلهاطا لعن موهئذلاةان الا راخفالا نم سيلف م دةناك هنأم -ىق هللا دمعت وو

 سأبالهنأ اذه نمَذْتأو مطا اوفلاو كناوعلا نياانأ لسو هماعهتلا ل هلوقفمدق:
 د_عراأن لاك اغا ل_سوديلع هللا ىلصدتأ ىلاطلت ارك ذو برا نطومىف باسنت الأ ْ ا

 د بعاهآرشاك اوكا ذيل بو هيلا ىلص م هك ةنكلو راختفالا لس ىلءبلاطلا ||

 ىدساىه واعااو هك ذ واهم مف ردو مهاد ذعر نوييممتلا تل و هنأ. .- مان بلطملا ّْ

 لاقل بل 0مل 0 ةرهتلغي نعل سوهبلعهقا لصلارت رع لسو هب ءاع هلل | ىل هن ومن ل: الد ا

 ضيق مث ص رالا سعامطبتداك ق-هماغب هبت طغت اقءام_صلا ع نم اوان ساوعا ١
3 0 

 مل و هءاعشا ىل_صهمالك راغب مهفأىأ ه23 هللا َن 3ك ممظعي لاق بارت نم4-مق ا

 تضئ اىأ تيل تكلا لداداناهالاق هنأ 2 نك و دفو هدام تاء ىأ
 يي ما

 لو ًارايتعان مدقئامن أو أ ةصقل ١

 ةراصعلا نم عاج رضع( مىهالا ١

 اصوصخ هع هللا ىذر سن مهنم

 هلع هنا ىلصئبنل ١ مداخن اكدقو

 يع ذيرلو هلهتقرافم لق مل-سو |
 نكد هنال هءهللا ىذد ىلع

 كلذ و ساحل كلا ذ ىف مهعم رضاع

 هع هللا ىذرهماة منعش دال

 ناكحوإو ىقانملا نم هلام

 اماطق هضك ىف تعسلارضاح

 لسوهيلع هللا ىلص(ةن زارع نمو)
 ىور ى ٌؤيوطو ماعطلا يبس

 ثيدح نم ىذمرتلاو ىراضلا
 لاق هنعهللا ىكرد نيتالالا

 0 ءوهملعهللأ ىلصهتلال 00

 ىو مانعطلا عج 3 عمل نو |

 رقه>ْن ء ضاع .ءىضاقللءافشلا

 ىغلا ص ص لاق هسأن :رعد# نا

 لد هرج انأ فل وهملع هللا ىلص
 نامر هسمق قطب : مالسااه_ءاع

 هيلعفللا ىلص هم لك ف نع و

 نءيتلاواىو دو يس
 ىلا لاق هنعهلل ا ىذر سأ

 ماعطب )سوه ءاعهللأ ىل_ههللا

 مس مسملا اعطلا اذ منا لاةؤ دب رث

 ُم 1لاق هصحسم قفتوااولاق

 نم ةعمتااهذهندأ لح رللاق ْ

 :لاقئاهاندأف لحرلااذ_ه |
 ناك هناىراضلا ثري دحرهاظوءانالا فودو عبسي ناك هتااد_هرهاظواهذ درفاهدر لاق مث حسي ماعطلا |ذههتنالوسراب

 انعا |بو هدعدنتا ىلصبنللةناوهو ةديد ءارا يه عقودناو هدركتت ىلعلءاذاك هلوقىفو امهئف عئامالو مذا | ةعْضَو دعب ء منسي
 دواددس ىل هدو ميست )لانا نال ى مالا عيسنا كو مالا ام ياعنانمل لربط قطن مسهقودز واد عمل خلا حد ودنا ٠ نم

| 



 دهعيل ذا اموهتممظعا ماعطلا جيبست دوهحمأ نمدارا نمد يواس و ةيلع هللا يلصدذم .تدسا منا ىدحلا فالق مالا هلع

 قطان ريطلانالريطلا قطنم مال_سلا هملعناعلس مهف نم مظعأ ناك امنا او عوشالاوع وضخلا تفصود_ةلامملا اوهل يم

 رخ اللامددح ابتكا داان اك امهنءهتتا ىضر ىمرافا نالسوءادردلا انانا 07 قبلا ىورو ماعطا فالف للا ىف

 اممناكلدو ةفدعااة يآ اهللاق

 تدسذاةقكقىنالكأ ايامها

 مل ءاىلاعتو هنادتسهليا واهذامو

 ملسو هيلعهتنا ىلص(هن ١ زدكتف نمو)

 هق وس هند دارملا و عذحلا نيزح

 هءلعدلل !ىلص ىنل ا ىل اهفاطعت و

 كلذ ىلعلا دتوصروهط عم دو
 عودجدس اوغدملا اوقدوُشلا

 1 ىوردقوة تلا لاذلا وهولُكتأا

 ةعامجبن ع عدملانينح ثيدح
 دفن ةريشك قرط ن مةباءصلا نم

 راض تسل 6 وو و عقلا

 صاع ىئاسقلا لاف ارئاوتم

 رجا ظفانطلا وىكمسلا حاتلاو

 قاةشناو عدوا نينحنامهريغو
 ةرئاودم هثيداعا|.متملكرمتلا

 عطقا ادمن اضمفنسم الن تلق
 ثيدخلا قرط ىلع علطين م دنع

 تا .رامال نع مهرغنود

 تان" الاربك !نم هب الاهزهو

 انسةومت ىل_ءتلادلاّت ا زجملاو
 ىئاشلالافو لس .وهملع هلا ىلع

 زا دن هللا ىطعأام هبنعهللا ىذر

 هللا ىل_صادهتائدمب طعام لثم

 ىسعىطع أهل لمقف لو ه اع

 لاقفقوملاءامحا مالسلا هلع

 هءلع هللا ىلص ادام ىطعا

 35 دوص عجبت ني عدل انينح لس

 ىأرئاو مهن ريكاورمنةنمدوهشم عدل ا نيذح ثيدحءاننشا! ف ضايع ىذاتل لاقو تالذنمريك !ىهذ

 لدقو 0 هلوان لسق :و كلذ س اعل | هلوات ىل-هقو تض رفلدادىذرألاقة اودؤو

 قاكلمن رعفترا تلقت حج رسلالاق هتلغب هيت داحس عأ مهءهللاىذر د 1

 ا ىو وح .ولاتهاّملاَةذ مههوح واهب لبقتسا مهن اواذؤ بارتنمامحح ئاوانلا

 نانا مهنممتلا فلج اقامتي عجبي اورؤو ثورصس ال م>لاقةب 0
 ت المالا

 موضع لاق وىأ0 نيربدماول اوقد_ برواومز زمالافو ةضمقلا كت ابارت ارث هق و همقمع

 و ونيكر رشا نهناك لدحر ثدحو ام ءلطد سرافرحسو ًارخ لكنأ الا ايئالشلم

 نأ ةاثة لسانا اوموق» :للسو هملعهللا ىل_ههنا لوسر باص أو ننام. لاا لاك
 لوسر روهاذاوءاضم ”هلغيبحاصذام هران 1ىف نك وموقةوسنن م امجسف لاك هانفثك

 تهاش اولاقي و هوح .ول اناسحهوح 0 ١ صم لاحرهدنعان اهو مل و4 00 ىل_صدهللا

 هللا ىل_صديمرىلاو اهاناتناكفانداسد ًااومكرو مهاوق نماننم هرم اوع>راهوحولا
 ظ هلوقبىلامد هللا هجرة زمهلا بح اصراش أ ىصاايل و هيلع

 0000 * ٠ انيجدمقأةىصلايعرو

 تنانش ىدااكلذءاقل 100 مالسلا هلع ىدومءاَقل !ئشكأ و ىدحلاكلذ

 نالقنالاهباشمناك ةءحاصعل ا بالقن |نالمظعأ اذه نال كاذبا ذه سات الفامهنام

 لب مولع تنشب
 ودع كاع هناثىصملا اذه ف الخ مال_١| هيلع ىسوم ىلع مهو دومع ومما :اغطاهدمرداز ر

 مكسترثكم كتبع أذان شح موو وق ىلاهتدتنا ل نالت ادعت دو ىأ تا
 ' ايرعل را رعو ماس تسد ءاببتن ميحرروفغهلوقىلا اش مكنعنغت لذ

 ىلع 3 قّشو هلق نم موملا بلغن ناهنلا لوسرا.لاف ىطاممدلا ظذاسمس |ةريس ف اكهسنع

 السوغملع هللا لضوحكالئاهلب :لمقو ةماكلا كلت هنءاسو سو هءاعدنتا ىلص هن الور

 || نةمالس وأ عوك' الانبا هوهوىارادثالا نمىتنللدلاق لق ونيلبسملا :رثك ىارال

 مهللا تدع :وام كدشنأ مهللالافو هب هيديد5م هوب عن ذر لبو هملعهللا ىلص هنأءاعب .وىأش قو

 لاف لاصخلانعتامصلاو ءامسالا ىف اا رخو ىأاسلعاورهظي نأ مهل جال
 هللا ىلسمتلا ل )وسراعدو هللاهذعانوءرفىلاهح وبنيح مالسأ اوٌةالصا اهيلع ىموماعد

 تن :و ُ ودمه اردك:ة:ون نومعأ امانت َت توتال د تنأ اون روكنو تنك ن نيئد مو 70و هم .و هءلع

 رجحأ لعب ىلع لجرنيكر شملا مام ناكو مو“ ءقانىحأب مونالوة ني مدجأتال مو .ةىح

 دعم موودعلار «ةيلمويصعو مهلا اهءالءانأالو تاء مويدعو مهلا --

07 | 

ابذكلا ىلع م هوط اول ل سي هل ةعاج نعةءاج لو ةموصعلا هقرطت رثكل
 : جا ارخااوهزئلا نيدلاىا ميما |لهادح رخ

 ىل_هيىلاو هسامنناو ىذمرتلاو ن اهب او ةسع رخنباوىراضلاود مامالاوىناش ”ااك مهبتك-ىف ىةدوصلا ني داحالا



 نءارعن هللا دمع وكلام نمنا اوهللإد عنب رباجو بعك نب "ىلا مهتمريثك عج ةراسعلا نمداور رى رادااومك' اذاو ىلا ريطلاو

 ةعادوف !ننيلطملاو ةلسماو ىلسالا بمصخلانيةديرب و ىرد نا د.عس .وباودعسنب لهسو سامع نب هنلاد_بعو ناطشلا
 ىلصي لسو هءلعهتنا لص ىلا نأك لاف 16ال هنءهللاىغربعك نب"ىلاثبدحهد:سمىىيفاشلاهاورامكى دهم ءاا

 نوهسملا ناك ذا عؤوس ىلا اد ةسم

 ديرجلاب افوقسمىااسشي رسع
 ةدعالاك هلع وذحلات ناكو

 عذسملا كاذيلا بل ناكد
 وهوىا هناك انملجرل اهو

 كلل هةنعمتا ىذر ىرادلا مع
 مول« لع موقئاربسنم ل خ نأ
 كتيبطخ سانا عمو ةمعجلا

 ىهتاجرد ثالث هل عنصف مثلاف

 ةيواعمة فالح ىف ىأرينملا ىلعتلا

 دازناو نه نالهكذعهللا ىذر

 تدزاغالافو تاجرد تس هسق

 عفرهنافاداو هحتربنعط كردأ اذا هاش نزاودو لب وط عرس أر ف ءادوسة يارد دس

 لحب رو هيدح و هلل م ل بااطينأن ب ىلع هيل اى وهاذا كلذك وهاةيبف هوت اقمءاز ,و ناهحر

 تنوو هزع ىلع عقوفل-+|ىوترعيرض هوهةاخ نمىلءقأف هناديربراصنالا نم

 هللاوذ سانا اداّحاو هقاسفصنب همد-5 نط ةدرض هيرضفل_>-رلا لع ىراصنالا
 ىلصهلنال وسرد تعنيف ةكم ىراسال ااودح .و تح مهمعزه نمزيلسملا ةعجا ارت ءحرام |

 مهنمو فعضلا نم موسوفن ىفاعنكم لهأ نم لاجر ملكت نولسملا مز مما او لو هلعهقلا
 هنناك ىمالزالا تناكوالوخ دمدعب همالسا ناكو لق هذعدننا ىذر برحن: نامغسونأ |

 هللاعف نزاودتءاغهشاو لانو ىأ ريل انو دنيإسملا عب مهم ره ىسهتناال لاسقذ

 موقكلذبرسوةكمىلاةعزهل!تلصودتو بارئلاوةراخلاىأ بثكلا كف ناوغد

 رخآ لاو ىأ اهئانآنيدىلا برعلا عجرتونملئاتلاقو ةتامشاا اورهظ أو ةكمنم
 رشم ذئمو وهو تاوةص»للاقذ موءلارصلا لطبدقالا مالنا وةصوخأو هو ىأ
 ربديو ىكلطعىأ ة-بورلا نم بن نالهتناو كن انسسأ طقس أ ىأ كاف هنا ضف تكسا

 لعرقساو سانل ارثك نيحه مف
 - وز هينا نملجرسعةباو رش و نزاوهنملجر ىب ربنأ نم ىلا ب>أ شب رقنم لبر ىسمأ

 اديأامنوريمالهتاوذ هبامصأود_# ةعزهبرشأل اقف ةسمأ نيناوفص ىلع شد رقأ هدا دع مقرتحا ن [ىلا كلذ 1

 شرق نملجرراهتاوذ بارعالارووظب فرش ألاقو هنعهتنا ئذرن اوفصبضغف |
 ا متوريال يوكو دنع هللاوذر ل وج أ نيم ركع لافو بارعالا نمل حر نمىلا بحاألا

 ةيقاعلاهلن اق مومل اهملع لي دأن ئث هنمد ىلا سدل هللا د صال ل دس سل اذهادبأ |

 ريغىلءاك اناديزيانأ اما لاقف ثيد هفالذع لد هعناهقلاو ورع نب لءمسمل لامتذ ادغ

 بجاح أ ه-ذعهللا ىذر ىلا ةسشنءو عفسالورضيالار جد عت ةيهاذاناوةءوئثأإ|

 ةنام# ”و ني#.سجيو 0 رآةنس

 نمناكو ريمملا مل .وهيلعهللا ىلص

 ىلدهّللالوسرهعضو هياغلا لثأ

 وهىداادعض وص سو هيلع هللا

 ىلص هنا لوسرلا دباذا ناكمف مف
 زواق بط نأ لو همل عدلا
 راش هسملع بط ىذلا عذملا
 لس .وهملعللا ىلصهننال وسر لزنف

 هد هع عدلات هوص عمسأبل

 قو رينا ىلاعجرمت ثكسف

 هللاىذررباجنعىراذجا ةياور
 مم .وناك الفا رم هلاواعك هنع

 هلنأ ىل_ص ىلا ىأ عفرةسعججا : : ث

 ىأاهيضف مل ءوهملعهللا ىبلدهللال )وسر لزنف قشش نآتداك ىتحىصا !حامصهءاو رى دار" هلك اتح اصقربشمل !ىل السوهيلع

 تناك ام ىلع تتناك مال_سا اوةالصلا هءلعلاكن كسي ىذلا ىصل !نيذأنث:تاهذ هسلا عزا ىأهمضفةياورىفو:لضفلا
 ىبلا ناكف ل عوذج ىلعافو ةسمدعبسملا ناكء بنها ىضراضي باج عىراضملا ةياور فو اهدنعركسصل !نم عمدت

 همالسا بيس نع ثدح ناك هنا مدّة اك تربلا ةيحت مهو ةَمدْش :ويهيئيالاقيو تبأا

 ماعناكاملو تالالضا١نمانؤانآه هلع ىضمام موزلن «هفاك ام بعأ تياراملاف
 شي رق عمرسأ تاقنز اوه برح ىلاراسودكم ملسو هيلعهللا ىلصهقئال وسر لخدو خفلا
 تةىذلاان أن وك أندلتقأنةرغد#© نم ببصأن أ اوطاّتخا نا ىسعفنءذ<نزاوهملا
 دسحأم وب الق هنعو ءاأنالى ادم نمىرأثكردا م وبلا ظفافوىأ اهاك شرقراث

 ادم عمتاالادأرمعلاو برعلا نمو لو لوقأو مدّنا6 هنعدتنا ىذرةزج امهلتت
 نءملسو هءلعللا لص لزنو سانلا طاتخا لفة دْمالا ىدنعسهالا كلذدادزبال هةعمشا ام

 هنعق 1تدكا َىد فيسأ|تعف ر روهئمديرآ ىذا ادب ]م ول دو فمسلا تاصأهلغب |



 3 جاب قب 0 د ا 000 نا فسللا وب بلخاذا 0 سوةناعهللا ى -

 5 نام 0 لاا كلتتيرطضا هن قاشد الا 0 نع ىركلا نسلق ٌقاننلل

 | ةقاثلا مي هرخا ةسقمفللا ماللا

 نبالةب اورو اهدلو عزتنا ثلا

 هسءهللاوذر سن نك هع ّح

 قو هلاولا ني ةيشللات نه

 كراذلاو دن مامالا ةياور
 بعك ْن "كأن ع هام ناو:

 راخ هزواج الف“ هثعدتلا ىذر

 ىعيشن او عدضتىتح عذملا
 . ٍناذسخأف خامضلاىف غافلا
 ددسملام وهال عدلا كلذ

 انتاقر راسصو ىلإ ى د هدنعلرإف

 هن ءاور ىف" ءاحهناى اسس الاد هو

 هباعدللا ىل_ض هللا ى هد سعأف

 لا.ةدءال رينملا تحت نئدفإ بو

 دنع مدسهلا دعب رهظدنا

 تبعك نب ىلا هذ أف تى ة.طربلا

 ىلعييالدي اورق وو هدعدتلا ىذر

 راونكراشل :2 للاى ذر سنأ ان

 انزح راو دحتملا ةراوروثلا

 لسو هيلعدتلا لصاللالوسر ىلع

 ءاكب راكو دعس نب ل مهد اورو

 قح شن اورو ةناوأران سائلا

 عض دوش لد ءوهءاعدتلا قضوا |ءايح

 ىذلاولاقو تاكلدواست ماعم

 ادكه لزرع اولهد : ىذفت

 قرادالةت ةاور فو ةمانقا !موىلا

 : ىلسالا تدصخلا نب ةديرب نع

 ا ىلضئبنلا عي لاقفهنعمقناىضز

 تينت هسفاسثك ىذا ناتسل ائأ ظناطا ىلا ؟لدرأ نات“ 311 ناهئيشح عمسئيج عجل لبو ةيلغدقل

 لوهيلعهتلا صول ادانت 0 دوس ورأت مق د: أ ل هلا اور

 لاق "مىردص سف هنمدير أ ىذلا فرعو ماو ىلا تقثلاف هنمتوندف ىمندا ةبشإ

 ىئ ةرصاو ىج مم نمىلابحأ ااذاةعاساا ناكوهلهللا اوذةمسشلاف تاظءثلا ٠ نءهذع مهلا

 همامأ تمدةدف لااقةندال سو هيلعمللا ىلا صلاف مث قداكامدقا هذا او ىسقنو

 كا: هتسملو ام لأن اكولو ئثلك ىسفتي«#.قأ نأ ب ىلع أدللا يسب نرشأ
 ةدعاوةرك اورو 00 عحارت رى دهم رن وق همزلا تاعك ءدلا هبتعق و الدعاسلا

 اوقرفتىّت- مهرب 06 رخواماه اهيلعد :و>ساقهتاغن لو هن طيقلدلا ىلصدنلاتب رو

 نأ لبو هياء لنا ىلصدننا وسر رهأو دحأ ىلع ,منمدح ىوانالئأ هولك ىف

 هللا ىل_ص ىبنل مهاجمه رذلا اوانق حمل وده فن :واتسملا موتعس ”اوهماع :ردقن هلم

 قو هيلسرل فالق لق نم لو هملع هللا ىلص هللا لوسر لاقوة ب رذلا لّتقن علو هنلع
 لوقت اروهث1!ناردي:وزذىف لدالا فو هءاسولةد1:5لسق ىلءةض ماقأنهةداؤر

 لاك هنأ ىو رامامأو نيذم وب ناك امنا هيل هلفال شق لتقن منو هني هلع هللا ىلصىنلا

 ىخر كلام مامالا لاف منموهب جالو هاك ءاورفدجو امرك افدحأ امو و ردن موب كلذ

 0 بقع و نيذ-م .وبالا كاد لاق لس .وهنلعهللا ىلىنأ| نأ ىنغاس مهنعمتلا

 ىادلانوكا 1 م قو قلابة ى 0 و -هقاك ةئومت وزغف كلذ عقوهنأب

 ةادانملاو ماعلا مالسءالل نيدح مولد 2اغاو سهالا ل وأ نمر ردم سأل -: اقل

 نس رشعهد> .و تاّسا هنعهللا ىَذ .رةفطارأن اهنع هللا ىذر سا ثدخو هنمع ورشاال

 ال ةنين د مول تو ار ه-:عدللا ىذرةداتقؤن أ لاق و مهالسأدخأو مهلت ةئأ الحر

 [تبرضوه تاق !ىلءلرسشملاةثاعاديريزيكرمشملا ن هللكراذاو نالئتةباكرشمو

 أ مدلان اال ولوت موا خب ردد -و تح قاس رأامهنلا اوذىك رخال اهذدن . ىةسءاف اهتعظةؤءدن

 برحلا تءضوالق هيالعتس» ٠ نعل امد اىَص ٍ- او ه2أودف هع 0 . ردو طقسف امله هقزا

 م م ممم 2

 نمىرد أ افلام |ه-2ءىضطهجأو بلس ذالمتق تاتق دل هلأ لوسزابتلقاددازوأ

 | اركيوأ لاق 0 هس ع نمو تد زا لونسايمتن عازل ند ؤب_زاتشماتسا

 [نلطةمتانقش هللا نيد نعل: اي هللا فس أ ع نمدسأ ىلا دمعت همضربالةظاو هىفعةللا ىذر
 اا

 ا ١ هدضأ هل .طعتالك سو هيلع ها ىلصبنلا ىأ هنتدقلا ىشرزكي وبلا ظانافونإ نق

 لاقف عبضوغصت عبضالاوةلوسدوهتلان علتاقيهتلاد-سأن مادسأ عدتوْشيرق 5نم

 لودر"

 عسل ىصأ َُل ارم نمهَلا املأ لك انفةتطاؤ كس :رغأت ند ناورُك هرعو صاوخ كلدد دعو كةلخل مكي و كقورعل

 سو هملعهللا لم ىتلالاقفذناي نمه مهن هن بأ ال ناكم فن نو اوشا ء[ن اوى سلك ًانفةلحتا فم رخل لاقكن اوقزام

 ؛ قو ةملءافوش ىرمدن ىلع ىدبتءذوذ ى ىك.! يداك قربلاكرأن نم ظاوشملا عقرر ملا ||



 ضايِعْئضاقلالافاثدلا ىهو ئأءانفلازادىلعةبنحلا يضواعأءاةبلارادرابتخا ل_ىوديلعمتلا لينا لاق تاعفدق
 لو هملعهقنا ىلص قنا لوسد ىلا نحت ة بشكل هئادا, .ءايلاكوىياؤمبثداذاهتتاهحرم ةربصبملا نسا ناكوءافشلا ف
 تّوصىحااعوةايحعذملافقلش 154 هللانابهاوملافلاق هئاةاىلااوقات_ثنناق أ ئاق هناكمل هل اقوش

 ىل_ص ىلا ل ماعدق وفاد-داو

 ىلا ”هل_هاغم مل و ه.اعملا

 هله بثاغلا مزتاداك هصزتلاف
 مهفسأ اوهملا مهق ةوشدرتد هن عَ و

 لئاقااردهتو هملع
 ةقرو اهوش عدل اهءلا نسو

 كرر

 هتدخأفهنع هللا ىذرةداتقو ألا هياس هيلعددراق دصلو هيلع هللا ىلصهلل الون ظ

 ةمدلا نيديرد عقر نب ةعرلردأ و انامس هتعج ىذلا ياساا ىأ لشد تن ركشأف هم[

 هللاقفمالغلا هفرعدالو ىبع ربك حش .وهاذاف أسما هنانظيوهو ملص ماطتطذخأف
 لفهقمسإ هير ىلا عسفر نب ةعس رانأ لاك تنأن مو للاق كلتقأ لاهدي رئاذامديرد ظ

 برضا م ل-رلا ةرخوم نما ذه ينسخ كما كمل سام سب هيرضسني 4لاغف أسم نغب
 تنااذامث لاجرلا برضأت نك, كلذك ىناف غامدلا نءضفخاو ماظعلا نع عفراو هب أ

 ريح ؟الفلمقف لءاسن هسمف تءدمدقم ول ب رفةمدلانيدب ردت ادق كن ااهري_أف كمآ أ

 هلق نع تمر .دال اهل ت تااقوان' الثلب نيش قع ًَ -ءادقاهلاوامأهلتلاسقذ هلع ةرهمأةعب 0

 ديرد| لتاا1لدقو ىأهلوسروهتلاضر نع مركشال تنك املا نان ءاعونع : كرش

 ىطر ميلس م تناكو عسيمق نب هّلنأ دمع لمقو هبئعدهللا ىذقم اوعلاّني رعب زلاةمدلا نسا د

 اهما ”[ح قواها دربباهطس و ةصراح ىب هو هسنعهللا ىذر_طط أ اه .ور رجماب تعوق

 مل-مأا كعمردفلا اذهامتهططو ا هجوزاها لاقفهتلادد.ءاهنبان الماس تناكو رش
 لوةتامهللال لوسراب ععستالأ ةططو والاف هنهمدعي نبك رشا نمدح ًاىماندناتلاق

 ناكو ىأكصضن لو هيلعدلنا ىلصهننا ل اور لخلل رولا هملعتداعأف“ ءاصمرلا ميلسمأ

 لأ هقارغل ع راصف كل ذداتعا ل.قممضعب لاك مث نمو اهنمعن هىذقلا رك ىثلاى ىهوء اصمم رااو ءاديمعلا اهل لاشي

 شاد أاهستقراف نم ْ ىلأت امدقلاق هنعهللا ىذركلأامنب سن اهدا اونءو اهئمعف ناكصمر ل اصمم رلااهل

 هتبحأ هبلعدرو شك حرفو ئ تااقفل أن مالسالا ل هتعد وتب أف لرمث ثموطه وةطط وأ ىعاهط+مث اكرشماهنءكلام

 ا 5 ىنلالاع ه-:ءهللاىذر سأل اف اهو ةرتةهريغأف ادهم دعا .[ الو كورت 9

 ال .'يءاصدمعل اهدهاولاةِ ١ ذهن ِمَتاَعْفَذ ةعيح تءع-فةئلا تاخد لبو هم ,و هماع هّلنأ ىلص

 ىلع لخ ديال .و هءلعهلنا ىلص ى :ل| ناك منعها ىذردنعو كلامي سن أم نام

 ىلالاسةؤ لذ ىفدل لمقف اهيلع لدي ثاكهناف ملسوأالا اود_-اوزأالاءاسنإا نمدسحأ
 هنأ فاي الوء_-اوز" "اك اهلعل اوخدلا راكد نات أدار 1| لعأ اوىجماه »وخل ةاهجي أ

 ادد صراعا اك انوص عجدو

 هّدق وأ رو اذ,ردامف

 !دوعتامهرهد نم سها لكسأ
 هنا غد ىلاهرزلاةمالعلا لاق
 داينعا نملك َْق رطاسسم ص أ

 كاذاٍل أي هناف هنء عطقناوا أ
 مرتتملا عج راداه ن نزع و

 فا العذل اذ_هو نأمطأو

 هددعط .و هيلع هللا لص دمام

 رفاسملا عربالت أ ميلا نظاذا
 لثاتااردهتودهملا

 همستاداجباف ىت-ىقاآو

 ىدوتل مالسلاءادهال تناكتف
 هديع طن ناك اعذجس قراقو «بلعهقنا لصدصتاصخ نم نالراصنالاءاس:نماهريغ لعل ديناك سو هيلعمتت!يلص
 ادقفلادجتنا مالا نم 3 أف ىضرءارلاب مارح مأ ى مو مىلسمأت خ ا ىلءلخديناكف ةمسنحالابءالد>الاز اوجيلسو
 ازكو ةاءع ا 0 عاتمالاىفهتيارغ ع رلا ىلع لخدي واهدت عمان و كو ةيرسشل !هسأردف ىلذتو اهنعدللا
 ادد 1 :1ر وف هنأ 301 ةه> رم ملسو هيلع هللا ىلص لاانلااهتجأو لس من أءاغللا لد صفو كتاذىلاراثأ

 بج بوجوب جساس بجج بسب تججسمو ب مسعد جم برجع ري .ةلارتق افزع دن ذأ | لا : ١ 0 يوحد ءل يس م

 مامالاى :ورماعلا"هلق رقو لمعلا راك يماوكش وهل ل اد ودم ل .وهماع هللا لد (ةءازتمندو) ادعبدل قع طن ث اء و سلق ١

 هي هاوهملءن وةسىأن اوس! لوح مهل راصنالا٠ نم ثان لها تاكل آف هع هلل !ىذرذكالامو سأ أ نعدمج دان ساب ىقاسنا اودجأ

 هيلع نإ بان ناكسجلا اولاقذ 0 ءوهملعهّلئا ىلسهقا اوبرا واَخ هيعافتالاى أبره م هجنفمهلعبعستسا



٠ 

 طق اهلا ل دفاوم ءوق هرادصال مل:دو هملع هللا ىلص هنا ل ود مرلاقنع رنرلاو لذفلا شطغدقوف رهظا هدموانيلع بهدم كأهثاو

 " باكل !باكلا لدمراصدق هلال اوسرايراصتالا تلاته لسو همملعهلل | ىلض هللا ل |وسر ىشخ ة.-ان فل اجاو ناتسلاىآ

 اوسرملا لدار ظاااقسأب 4ه :مىلع نسل مل_س .و هراء هللا ىلص هلال وسلا قف ( ١0< هل اوصكءاعفاتان اوروقعلاىأ

 هو لوقا 1 لو هيلعدلا ىلصهللا

 اعضاوىاهيديزيب ادا سر ىس
 ل وسرد اةهيدينيباكرأب ةرهشم

 هشسصان 1 عدلا ىللصهتلا

 َْق را لل اع يد طقناك املذآ

 هللال اوسرارهباكصاهللاةف لمعلا

 ند ١و كل دوست ل ةعت الةمهجدذه

 كلدوه“لا أ نكن ل ةعن

 هبلعدللا ىل_دهللا ل اوسرلاةو

 نماسهحورل داحس نا ةأرملا
 مامالاىورو اهملع هقص مظع

 د: قيمااو مك اطاود_دا
 ى-ةملا ةيص نب ىلع نع 8

 ريسن نش ادن لأق هنعهللاى ذر

 لود ءلعهللا لص "ىلا ص

 هملع ىيسل ريد ا هر مهذأ رقس

 توصى اربرسريسعبلاءارانت

 وضطو هنارح عضوف | ارثككص

 ىلا فتوفقنعلا مدقم مسكسلات

 نبا لاق لسو هيلع هلل | ىلسص

 للص لا ةفءاذي ربعملا ١ ده بحاص

 للا ةؤهشعيدل لس ,و هيلعهللا

 ل هال هاو هللا لونسراب كا همه
 امالاسةفوريغةشيعم مهلامتس
 انش اء رهان ءاذهترك د ددا
 نسحأفتماعلا هلو لمعل ا ةرثك
 هسع :عهّللا ىذر باج نعدموسدا نسا قوم« ء.ااورازيلاو ىرادلا ىورو فاعلا ةرثكو ل هعلا ”هلَذب ىأهسلا

 ا ا 7 ارعغو املس محط ىلالنساتاملاكه علل ىذر سأأن ءو ةءسنحالاب

 ّط ىطوبتلللا هرذ ريغ !لعفام ريعانأل وق اوه وهيعا ديرإ_سو هم هشعهللا لصد ىذا ١

 ةيلطاأا وثدحتالاهلهال تا [ةفورغ هندسي , ام مهضعن ماك ىف و داك الادب مراد ,هنأك ىف

 هيلاتي رقفناك ام نكسأوه تااقىبالهفاملاةذءافس هدأ نت وك أت وس هنأ ٍ

 ٍْ هنأت ارالفاهيوق :وف كلذ ل .ق عمدت تناك ام نسحأ اهل تءعدصتمت ب رس هولك "ب ٍ

 || اويلطو تدل هأ مهني راعاو راع اموق نول تيار[ ةمططابأ اتاك اهتصباصأو عس
 هللال روس 0 ىحقلطنام مآ بضغق كباب ست-اقتااق اللاك اوعنوثأ مسهل امي 5

 || هللا كرا ملسو هماعهّلثا ىل_ص هللا لوس رلاقف ناك اع هرْشأف لبو هملعهلن ا ىلسص

 ىلاه,تّدح اة انو اكلا روك ذم اهلاد_.عبتلمث لافاكمل ارباع ناكل ||| مك ريال
 ل 1 5 55 * صا 0 4 6 ل مم «يم 0 ها 1 7 1 "7 81 ل رهاملا و 2

 ١ مهمه + 2 9 ] مه 27 ل دن 3 ١ ص ١ 5 ا «ه © 2

 هقل لم نهانا تار هثلانق م نتلقفرغث همر ه لاق هيلعهقا ىلسدقا لوس | 0 سند سرب ذل نومو
 لاق ظاتي ىبصلا لعفم هفهدق ىب_صلاافرغفمتنهك الفير شلا هيف لسوهءلع
 اذههتلاد_.ءلءاسوىآ هللادمعهاس“ورقلا اراصفالا بحل و هءاع هللا ىلصهننا لوسر

 ىنلاةحططو ارب _تأالو تآرقاااًورقدقمهاكدالوأ ةعست هللا كالت عاد نمءاج ىذلا
 َ ةرباصل ثم ىتمأ لعب ىذلاهتاد-لا لاق ميسم نعمدقت اع :ل_سو هم و هءلع هلا لص

 |ناكو ةأسها لت ارسا تب فناك ل اهاهرب_تنمناك امهئنال وسرايل سة ارساىب

 1 سائلاهلع :وعدمل ةعّت_صآ ماعطب اهم أ اهج وزناكونامالغاهتمهثاكو 62 وراها

 رادلا ق تناكحر#, ىفاعقوذتامعلب نامالغلا قلطناف هرادف سانلا جاو )هذ

 اوغرفالق بوئامسةصمو تبلا امهتاح داهم امضا|اهبوز ىلع صغنتنأ تهركذ
 أ| بمطلا نمئشب تست تناك امءاو تذبل فام_هتااق ىانب اني أ لاةفاهسو زلحد

 امه ءوبًأامهادا: ةثيبلا امم تلاق ىانبا نبأ لاك مئاهيلع م ةو تح ل-رل] تضرعو
 ظ اياوث امها. أهلنا نكل اونتمماناك د_.ةاهللاو هللا ناك -:ةرملا تااةفنامعسب احرف

 ١ سو هءلعهلنا ىلصص ىلا ثءبف ساطوأب مسمضعب ركسعم وقلا مز ماا « ىريسصا 0 ْ

 هللا ىلص هللا لوسر غجروايا رسلا قى أمسو هنء هللا ىضر ىرعشالا سه اعانأم هران' ىف

 7 و ةرلامحى ريغ هيلع دام هملع تاحدؤقم* امل دنةيسش لاف الا لس وهماع

 0 هترضأ ام لكب د كلفني تدرأ .كريخمقلا دارأىذلا ةبد شاملا ةف هيارورسو هو

 | تاقمث هقالوسركنأو هللاالا هلا الن أ دبش ىلا تاّمذ طةد الدرك. ذالامىسفنف

 يلاباه:ءهللاىظر مياس مأ لبو هملعهللا ل_ص ل تااقو ىأ ٌكلهللارفغلاةف ىلرغغتسا

 تنا

 اهبأإ 2 ليلا دباب 1 رقذاكلا اللف 6 هيلدا 00 دولا جالعبنا



 نم هللالوسراءاولاة اهل( أي ى-هملا اوما لاقف ةفهشال و برا. ءالوهاولا# هدوعمدل سو ه. ءاعمنت !ىلصلا_ةئدرحتاندرأ

9 
 لكلا ْ تقدد لاق فهر 5 ”نأديرتربكن يح هنأ: .كامعز كلوكشي كريعماام

 | نقال وسرلاةةلها كالذا ء-مناف كعامل من !نيذلااءال اًر»:لتقادقال وس .ءابجأو تلا ْ

 ىفنيمح موب ةممر ىتباص 1لافور عندا نعو نسنحأو ىكدق هللا نا لو هيلع هلا ىلم

 ىدوجو نعول مدلا لو هيلع هللا لص ىبتلا سف ىددصو هج ولع مدلا لاف ىتوبج |

 سرم] اًةٌرذك هلئاسةرَغ لب ءو هيل عملنا لصهديرث أراد: فاعدمت ىف وقرتىلا ىددصو

 هرمضا ملفه ربى لو هياعتنا ىلص د ماا ل25 ه: ءىلا#تهلل ا ىذر دءاولا نيدلاخ ح رجوأ

 مم .زهام دعب لسو هملعمننا ىلص يم ١تدآ ةرلاع مهنءىلاعت هللا ىذرةبادعلا ضعب نع ىااأإ

 دلاح ل> رن ىلع اد ع نملو#د ا رىلا والا اعسجدو رافكلا هللا |

 لهانةسا اراب لق دق هنالوإ -رد رةرخ و مىلادنس أ دقهد سوف هيلع لدىحد اولانبا (

 دقالاه هنعلانوقا ىذر انبوب ريمجنعو ئريف هس رج لو هءاعدللا ىل*ىنلا ا

 نيب ؛ واذ طقوس ىسءايملا ن ملبقأد واايد شرد يقي سلاما 2 وقل اةع رهلقثرأ ام

 نكس لوكنت الما امك ثم ىداولا' المدق ثوثيمدوسأ ل ءاذافترظنف موقلا |||
 رج اعني مون يالا ااهسنأهلفا هجرى طاممدلا ظفاحاةريسففو موقا هع زهالا

 ىلءاض الاجر نينح مورا ؟ندتاا ولات نزاوه»ن .م عجن عفىأ مهفاك !نيياه وخرأ ظ

 طم تماالسئاك و ضرالا وءامسأ انيبمهناك نيب اهوحر ًادقرج تاع اهلعوابل ١ لوح

 اور مهريسعو :كمرافكن مس انساه زولا تعقواللو مهثمبعرلا نم ملاجوإ |

 امر يوم ولا ع ا ةمنش نعو مل-وهءلع هللا ىلص هلوسرأ هلل اري ظ

 ىلع نراوهر عظتن اء انا اثرا ارنب ندر أ

 ىرال ىناهننا لوس دايسإتن بو دلع بسكال وسر عمق اول ىفاهللاوذ اوفشد رق أ

 ةبيشد_هامهللالاقمث ىرد_صوهدس برضفرفاك الا اهاربال هنأ ةيشالاف اةابالمخ

 هللا قا نءدحأ ام ق> هن ام كا نع هديل سو هملعهتلا ىلص عفرافان كد |

 ا ودا ىلع مدت امني وهني عمال نا ودا ىلا بحأ |

 نوكسب ىاة نارا يا هردد-أو هاكئالذ عوف عمت نأ انها او ىب باانإ_بو هماعدلا |

 تناك ةأ سا مسا لولا ىع“و اهددشي ث يدل اىل_هأ نمريثكو ءارلا ف .فذعو نيعلا

 هللال وسر فرمصن اناىلا ام.ناكف ةوقدعي نما وأزغ تضقنىتأ | ىهو ل_.ق كالذي بان

 ةهلط شاد معني ةيلط ىعم ةوزغلاهدهىفو فئاطلاةوزْغنمىا مشو هملعهننا ىلص
 "1 ركسعلا ىلءُهق دام ةراكتاداولا

 ب : هامان ة ورع 210010

 لباب ادالا# هناةياو رىفو نه اوزالءاسناا ناك ولو رشبادصس نأرشبل جبال لاق اهملا نمل ددسن نأ
 ىورولعف1الؤولاكشهىذلاو

 هلل 'ىبذر سامءنبان ءىلا اريطلا ٠

 هل ناكراطالا نمال-ر نأ امه
 اطتاع امهاشد ًافاامغاق نالذم

 هللالوسرءاح مياملااههءاعد ف الإ
 وعدن ا دارأف لسوهيلعدللا ىلص

 دعاك مسه هبلعهلا لس بنا ودإ
 ل أوس .رالاةذراصنالا ع نمرق:هعم

 ىلناكمناو ةباحفتةحىلاهنثا

 اهعلاخدأ ىناو الءءاذ نالك

 بحق بالا امهماءتددواطتاح
 هللا امهرط»ننأ ىكوعدتنأ
 سو هءلع هللا لصلاةفلحوزع

 يحذف انهماوموت هءادال

 لدرلا قفشن ع أ لاقؤ نا اا

 لو ةيلعملا لسا لوب ىلع

 نلعفل ادسأ اذاف عندش الامد

 لوسرىراذاف بام ||. نمانإ رق

 هلدص لو هيلع هللا ىل_صهقلا

 نتا لو هءلع هللا ىل لص لاذ

 هي كيان هسأ ار هيدشأ ىد

 ةلكماوسمأ ار هد.شقماطخم ءاك

 اذاطث السا ىصقأ ىلا ىذه م هنم

 هلعقو هاراإف رخ الا لبقنا
 هيد شا ىفكثالاقف اد>اس

 ماطخءاش همك دكماو هسأر

 لاقو هئمدنكماو هسأر هب دش '

 ىورو كنامصءيال امهناقيهذا

 نيهاشئياودوادوناو دجأ مامالا

 تاذ مل-سوهماعهقلا ىلصهقنالو سر ىفدرأ لاك امنعدقلا ىضر بااطسحلا نب رفع جنب هللا دمع نع عا 0 5"

 ءاضودلا ةعئالسو هيلع هللا ىلص ىذا هب رتمسا ام سدا ناكو لاق ساسثاان مادصسا هبث دس الاثي دوس" ىلاّرساف هاش موي

 هتجاط ىاراصتالا نمل-جر طااح لح دؤ عمتجلا لفل اوهوىا لذ شئاعوا ضرالا ىلع عنة *لكوه وفدهة كاملا



 ل

 عض وااو ىانا ارئذهفمفإ مل وةباعللا ىف :[ةان" انءانمك تردّ رو لد و هءلعدتلا قم ىنلا لجل اىأرانلة لحا ذا

 هللا قالا لاةثدتلا لوس راق اوهلاةئراعالا نم مىقءافل لوب اذ هبر نم لاف عنكسف هنذأ د دعراعم ١1ه نةفرءدىذلا

 ةياودؤقوا لمعلا ةرثكب هدى“ هند وة هم كناىل اك هناق 7ك اماما هللا *اكتلم قلاةهبلا هذ هده
0 [ ' 
 قاشارسا لامار هيلع
 هرفش غضوةداعق لدسو هءلع هللا
 ههطقت هديب كريو ضرال | ىف
 ىفهيذاشي ىذلا همامز عض وىا

 ا دزءتئاظأ اءاوة ل هموق فارم م نماهع وكوعءْن كلامنا ١ وكمال قا 0

 لأ نال كالذي يهل 5 ةهك املا ولغتلاو نائعالا راثكريبك داب فئاطلا وىا مومازمل ازمما

 ئ | ةالصلا دلع هارت ةوعديزاغ اىلا ماش ١ نئاهاق نيا فاظ 1

 ||| اطئاشاوبلاوعاوش مما لءقو ىاتارقأا ن 214 لاكاىا مهقز رهللا نأ ىا مالدلاو

 ١ و ووسار ل سو هيلع هللا ىلص لافو ةسأ د ل ميو د ولا اك رخال شو 8م لق و مهندسي 5 ةنأ 0

 ١ ٍْ موقلا فوتو بلل زملا قلاع سلا درت ملاكا نالوا لعيد نحلل ئضاغالا هلا لوز ىلا

 ١ ظ هو - ولو نيم ع ن نءللسو هءلغهللا لدح رخةشسموطضيامهيشاوادأو هينصخفا ومد ىدهناز قم نمو)*سنالاو '

 ْ ش انغلاو ىبنتابث في ل_بوهنلغ هلا لف هنأ عاتمالا قوىا ةنارعطل انىبداا كرتومهلا مغ ادوصن ه(لبوهيلغمللا

 || فال ةتسئين- ىتستاكو قءجلا مالك فو ئازاللاءامروننليدن عم ةنارقلاىلا ٍ

 ا سومو مهنرغأ رح ني نانا لو هدلعهللا ىل_ص ىلود 6 سأر
 أن "تاق سان نال فئاطلا نم لو هيلغهللا لضهعوجردعباذهلءاوىا ةمالك
 || سنو لعق لسمو فا ةضراهمالف أ. فتاطلاب ب سس وهم ,1ءهّللا لص هعم

 / ا .ة:نملد لذات ى اتاك سه و مل ج5 هد صضأق ف ةوعن كلام ن م

 2 :رك نايل فكاطلام كل - ملعب درة نأاما وحر نأاما م وهملعهللا ىلد هنلا لوران

 ٍ رقاذهلاقفريق :لسو ةيلغهللا ىلصرصهو هقا ا ىلصهللا] وسو ىفأذ

 ا ىلا ةم-ةالاهلئاص دقوا حلاص موةذوثنمناكو فا م قلو اوظو لاعر ىنأ

 ْ انإف ةهقن ةنلا[7ةيصترو نرحل اء نكن ادسعبى هيف ن :دمناكملا "0 2-7

 ُ ايسر وس ةاهلا سضهانعف ةوقدأ اة: ءاصأر وك ذا اناكملاىلا مرا مران مح ح

 لدم و هة.لعمللا ىل مهلا معاطو.

 سنانعرازنلاو دجنأ مامالا ىوز

 لغدلاف هنعهللا ىذدكلامزنا

 لبنو يصدق ليشمل لوسي

 هعمو ىراصتال اناس ىا اطد اع

 امدهنغهللا ذر رععو ركب وبا

 طنالاىفو راصتالا نغلءر و
 اكفلامظعتىا هلت دف مينغ

 هللااه م هلو هنودر و تدهاش
 هللا اوسرارركو وبا لاقؤ هتف
 اى نم كلدوصسااءقسأن م

 هلغدلا ىل_دهللال )وسر لاو

 دع سبب

 ١  ةممح رغانأذ هنع عقدي مرملا اذ -مياكو دوعن ءناكو فق هولا وهولاغرىناريةاذه

 ظ هءاخمرملاب ناك امونيعررا قي لج المال لاق د ط وأموقنم قبله لق ده ا 7-5 ل رن !| نع سنارغلا فو ثيد هما نةذةناكلااذ_ميهموةتباضا ىتاا ةمقنلا هتباصأ

 | أو هيقنقدفلتقنر لا ةباَص 1 للا اذهىلا مرملان مح رو شلا ببدل يلف هآور دو هيلعهللا لصنلا ىف || ضرالاوامننأ نيباموف نيد زرآمرهلا نماحراخمق وذ عسر ذىلاعت ةقاعوما ف ل / ظ 00 3 ر :_ 0 || ناف تاخث.ط نغعجرارستلاولانقت مرحلاةكئالمهملا ماقف مرا ىف هيدصدار | نب رباج نع قات 0 :
 | لدالاهاعرب خغف ل جرلا ناكو فئاطلابةهرب رمال ة كنف وإ صو. 0 الر 5 اذهل ١ زيسش نون نب لصوهو
 م ]4 .لمفتاهلها ىلا اهدرب وكام كنعد :ردناق ا ناف ايغرتنو كالا خلاء ىلاغيك هللا لو.رايلا ةةج.خ

 هيلعاتلا ل ضهئاره«سو)ق تاناو .كطاتاعاط٠ نما د هقل و هءاغدتنا ىلذهلاز رغم اهاهأ ىلا تاخذ ىسةام لك تراسف 7

 دعس ف ص راشا اذ او قد ةرتل اود دححذاةسار ذوحا ماطألا ىرر /سو هلع هللا ىلصملاةيدزلا ارقاو بئذلا مالكه (لشو

 || له ءاقلتو ولبا

 ا 7-77 ال0722 7 ا 7-2 7::-------7 77770 آ]آ710آ]1707 070 0 ا

 00 للسو هلع قنا لص هل لوس راع ةريقياندرك اراك :اطااىلا )0 20 هللالوسر عم



 عزت هاى ةدنالا لاهو هس د ىلع بةذأ قاف هنماوعزتناث ىارلا هءاطفاه دخ : حافة اش ىلع ب :ذلا اد ءيلام هنع هنا ةرئرذللا

 دهم كلذ نم بجعاب لري الآ ]بدا الاقفال !مالكب ينواكي مد ىلع عق .يئذامءابعارلا لاف ىلا هل هللا هتاسامز رى“

 7 تإلأ !قهللالوسرةناو ديفو قمبس -لقامءابتأب سا(ااريدك برك

 محشمأ : ملأت ا بهذ نم نصغ عم نددت كاذب ٍلسو مياعهّللا ىلص لاو مدقناك 0

 مل_بوهياءهللاىلدمدقو نمغا!هةماوح .رضساو ه وسم صاخأاو ردتباف هوئدص هلع ْ

 اهمدق س هرذ هن أم مي ماس ب .لم> ىضوىا هممَدَقَم ىلع ه:ءىلا عت هللا ىذر ديلولا نيدلاخ |

 لصوااف لدو كل ذك لزيزف دءاولا نب دلا مويا ل مةساو كن ندجرخ مو نأ

 سان بيد | ود اديد_ثاصر للاي نياسملا| ومرذ لاذ درع يكعو ندا نما ميرة |

 ىلص ىو: :ل١قأف هنيءتديصابرح نب ناية سون !بيصأ نعوىا :تاحا روج نيلسملا نم !

 ملا نيعق ظف' ىو ةنطلافتئش ناو ٌكدمعَتدرف تو ءدتْنِس 00 نارلسو هيل بها ىلص ٍ

 "ل: اةمدنع ل ومربل م وبلا ىفة يناثلا هنيعت عاق :ةوى١ هدب نم م ياحمد وةن! اق لاف

 لاب: ةىلع نيب ١ض 6-2 وبل !كلذيف ناك مم ءىلاعت هبا يدر نام بانأ نايف مو للا(
 نءمولاد همها رص: هللااورمصنا هللادا ب ءهلاهقلا مها لوقد و: مها تايثلاومورلا ا

 ىذرقيدصا ناققدديصلاةفالّجرش [ىفكلذو كدا.عىلع لرصني زن مهلا كمابأ ظ
 نيدلاةرك.ءلا ىلءريمالا ناكو اومريلا:لاّقالد ادعت_سالا فمهوىفوب هنءىلاع هللا ٠

 دا ل يديربلا لسرأ هذع ىل ههنا ىذر رعاندد سل وانأو هنءىلاعتهنا ىذر دبل لولا د

 مورلاو نياسملا نيب لاتقل هاادقودي ربا« 7 كسعلا ىلع حار 1 ْ

 دادعان ع ءمهربجأو ةمالموريذالا مهريخع /ةربلن ا نعدولأ سونيا لا لوي هتذخأو

 ني دلاخ ىلا هبا ونأفةديبعيل ا ريمأتو هنعىلاعت هللا ذر ركب ىبلاتومىخأو ملا" ىو |
 امممءىلاعتهللا ىذدرعةبالو وركي فات ومهما ريم أف هنعىلإهتدقا ىضردسياولا ظ

 ناف و هم كيف لعق ايران و همم الذ نبح باق د لا هيرب ا اعمربخأو ظ

 نياسملا ىلةةاونفدو متاذغلا اوءدسو مورلا هللا مزهابا مث ركلا لذا ال ذرهطأ وه |

 ىلاءتهقتا ىذرةدس ىف أىلا باك اه:عىلاعت هنا ىدذردلاع مدخل | هيرالد ١ وغاب دقو

 رعاندمس.ىلا| ارش هنءيلامث هلا ىذر .لد:جابأةدسعولاث ثم ةدويعول وأ ىكودف هذع ا

 نيدلاخ هينءىلاءتهللاىذر رعانديب_سلز ءانو. نيالا ىلع فلاي هع عت هللا ىضر

 هتءزنولاد لولا نيدلا نم ممامأ١ ندي ءالتا 'لاقو سانا بط ةدريعابأ كرو دماؤلا ١

 معن او دل رلا نب دلاج معن اودو ص د. نب و رعبا ماقنح ارا نيةدسعاب ١تدثاو

 الماد هعملاغرانأا واسرأت قدر اطل ىلء لدي جي او: ع1 نم ةعاطلاهلاو رهظأر ْ

 ا ىذا !لاقف قال. همىف تدمصأ ىنيع هذه هللا لو سد اي لاقفهدي ف هنمعو لبو هب هيلعمللا

 7-5 آ هللا بصهللال ومرو هه:بساالماعَتءْرن دةار عانت دعابسقاو لاقترع ةهدلسم

 نءسائاثد#« نر 1 نع

 كلذدعي نوكءامو قوسدقامامت
 ىدهااىلا ساء اا وعدي ظذاىفو |

 لاق هنو دك مهو قا ىلاو

 هنغاقو دي ارلا ليقاف دمه موبا
 لورق أم ةردلا لد ىت-
 هرح> او لبسو هيلع هللا يىبصمللا

 ملسوهمل علنا لص وللا لور هاف

 اعىا مهري _ثأ يار «الل لاف

 ممتايا دادزب واورمسب هي دهاش

 ل-رلاناكو ةءاوز فو مدريخاف
 ىلمىئلاربخ او لس ًاوءاذ- ايدومي

 ىصلاه مت يقدصو ملسو هءاعهللا
 نيتارامأ امنا ل_وهيلعدللا
 نالجرلاكثوأ دقدعاسا|ىدب

 هالعت هيد ىت- عجريالف ير 3

 فو هد عبد ثد- اع : هطوسو

 ىذر ةريره ى ل نَء اضاث هب ,اور

 ةقعانعا ارسل بئذلا لاك هنعمل
 دقو ل ف لع فق اونعسعأ
 طقاسن هللاث عسل اس. 5 1 :تكارت

 9 تضف دوم عئعار دقه :ممظعأ

 ىلعاؤاءافرشاو ل! باوبأ

 :كنبامو مهل اّمقنو رظ“ هباصا
 ف | ياا الا هن و

 0 نت  اهاعرلانا يئذلا لاف

 ىذدو مفعولا لسرلال باق

 يااه .رذوباه ديك مَء ىلا دعإ بسوي هللا ذا ىلس ينل اهل لا: ةف نانو اهو هلو : كيد قمئنلاهدوجووهم الساو مخ 17 دفا

 يذرةريرهي فان ءدج أمامالا اضيأ !بندلا مالك ة ةيهقىو دوا مصتأش بذل يذق كلذك اهدج و فداعقئئاهنم صقر

 هنعوتلا ىضرةرير فأن كروم :مليدوعس ىو دو هنع هللا يذر سنا نع ميهنوبأو امهمءللا ذر عيبا نعى ,يبااو هنعهقلا



 بانا را از تيان - : قابس ن مص نال و لسو ةيلعدتلا لوتلا ىدينيب ىتقأ: تئذلا ءاح لاك
 تئذااربدأف هيهامإ روا: رع ءوقلان ملح :رذخ أو لعفنالهللا وا ولاه أ امش مكلااوطأ !نمدهلا اد كزآنب ءامح

 بندلاامو نت 1 ةءاعدلنا

 ١ نامفسانأملاكيثذل!نانهونبا

 لدق ةمأن بن اوةصو ب رحنا

 ايثدادسو اه أ كلذ رامهمالسا

 فاخ بثذلا ىر- ىلغ ذأ ديرب
 مرخلا ظلال دف لحلان ىلا

 نمامدقن هتءبذلا ىف 7

 امرمعت عامل يئذلا لاف كلذ
 كاد ع اههااس نمهلعوا

 ٌكوءذن ةنلدملاهنت ادم ءنيدجم ١

 لاقةرانلا ىلاهنوءدتو ةئلاىلا
 تاللاو ناوق_صا نا.ف ا وبا

 ىا ةكعاذد هترك د نا ىزعلاو

 ءاجل | مضافولشا مكر رمل اهلدال

 عدي ُُسث رغتمةدساف ىاةهقملا

 مهمالسان اها قريغتلاوداسفلا

 كلذ ىهتو ةنردملا ىلا م-مترمهو
 اوناكىذلامهعز راتءاناذاسف
 نمو) « مهمالسا ليق هنو دعي
 *( مل سو هيلعهتلا ىلسصدي ارم

 رك اعزب ا يرش أ راملا ثيدس

 لاو مذ ءهللا ىذرر وظذمنءانع

 هءاعهللا ل_صهلنا لوسر فام

 دوسا|راجٍباصري_هخ لس ,و

 ٍِ وةيلعمللا ىلصهللال )ور ملكف

 لوسر هللاةذراجلا هماكفراملا

 كوعاأم ل و هماع هللا ص هّللأ

 نمدقلا جرخأ باهش يدري لاق
 مهم لكا اراب نيكس قدح لسا

 كاليقتنك دقو كريغءامنالا . نمالو ىربغىدج لس نم هنال ىبك رتن اك ءقون أت نك دقو ىنالاهيكرال

٠. 

 لصلاف:اوعااو
 ىو ردقوءافشلاف ضايع ىدأ ءاعإ الاف ه«ىعأ فم اهفةسال ١ ازه و 03

 | توف وم ارلا تهطقذةلو لس .وهماع هللا لعمشال اوطسو/ لانا تد# و 1 و هم ع

 ||| نتال تيضغنسا!ثد د_>شار ةااسيرأ ةكيا ه.ءىلاعت هللاىذررعلاف مماانبا

 / (| ىلا ل سوهيلعتقا ىلصهللال اور عقتراف الج ورش ءانثافئاطلابح رحنفتامز لَم

 ١ بأ هر زوةلس ماه اسنن م لو هيلع هللا ىلص هعم ناكو ن الاف: اطلا دك م عضوف

  ةدم:ر وصدقمةالهاانيدمَقلا نيب ىلّضناكو نةيقاه هاب رخذفاممءىلاعت هللا ىدر

 دار اوهاذهو جورالاولوخدلا جوبر يغىاامون رسشعةتاةتناكو فئاطلا راصحأ||

 ةالدلا مدعي زاودب درا عقلا ماعت :كعاهماك ٌ مل وديلعمللا ىلدهنال م (ققَلوَت وهب

 | اهوحااهد- و ةلسمأ ةوخ ملسو هئاعهقلا للدول درا ع هراصح ةدمىل.قو

 ةْياَكلعق ادؤفئاطلا مكماع هللا ةناهللاد_هعان]وةي تنال اذاو ثنخعو هللا دمع

 1 | ا هل ديال لاك مو هلع لس ةمعتانلف نا ربدتو ع.درأب لقت امئاق نال.

 ةنكعلكلو اهنطب قتلا عب رالااهنكعّن دم ل.ةنىتاا عبرالا ثنا دارأو نكلع
 عمناك عاتمالا فو ىا ن نمر دن بلا َةِناَملا هذ اهناخ نمةنامنوكتت تافر ُّط

 لتديتاكو وعتامالاةيذتاعزتورع تاب ة هةمح 90 قاوتلسو ةيلعمقل ا ىلا ]لوتس

 00101 1 زال انكر ناك لذ عو هئلعمتلا ىلس دال مشو ملعالا لاس هنو

 دمعا لاق ويفارع# اولا نيدلادنل وةءوض ول ب و هماع هّللا ىلص هدمسقهإ 2 ةيراالوءاسلا

 ىكرىاةيداسْد افا دع فت اطأ الو هماعدلل !ىصدق'لوسر فنا اس مأ نأ هللا

 ليقتا اف نزاع تاب نواابالت ةانئملاءاملانةيدانو تاسأاسمناف امنءىلاعتهلنا

 ساد اذاو تاقتماقاذا نات ربدتو عدرأب

 ْ اثددللا اذهىر الو هيلع ىلاملاتفناوح الا هنأ اكرفت م ءوفكملا ءانالا ل-كم

 تك امر ظذا اتم ا دعا هللا كلذ ا« لاك ر جرس دق لمدبا# اورفو عمم الن طقد

 اهنفب ل .قوءاهلارسك/ تيه ىلا ىو« لا ىعأ نمأ ءسافقر# ل ثييلا الو. نأ

 001 هقلا تف نا ةممأ نيهتها دمعل لاك ىرزف !قوحالا ت هلاوذانئماهد_هنةضتلا تا

 ع وعم حادرا مماف نالمغتني هب هيدا ان لبو هيسيلع هللا ىلص يتلا لأساف فت اطلا مكملع

 ٠ ايار ندودش تدغعل 1 0 ءاداو تمسح

 ا

 ١ ةطوخم نيداناةدروم تنثنتءاقاذاو هيفا و م توبت تملكتتن!ءالمغ

 [| ةناطوخا مناك ظفافو ناببدضقاهن اك نيقاسا:ةلورممم نيدضفل اءاقل نيتناملا
 ١ عمال ءو كح اءانالا هنأ اكءومخأ ئناهيذفن نيبو ناقيربدتو عدرأب لبقت تقفدمق

 هنيدلا ع ليان عاقاىدبابر طظلا تاغاغد الاف همالك لسو هءاعدتنا ىلص هللال وسر

 177 اون . ١

 : مءاوهو روقعتات اقل سنو هيلع ىلص ىلا ل لاقى :روظب رذب وطن عسج ناكو ادع هي هير ة'تنكو ىدو عيل :

 هملاج رتش ذاق. هرب هءرقيف باسبلا أسف لبرلا بايىلا هثه مالسسلاوةالصا اءءلع ناكف هن 55 يم هنأ كى داو
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 ىلال تناكر ثي ىلا ءاج ملسوههلعدلنا ىلص هللا ل وسر ضيئالق لو هيلع هلأ لضهللا لوثر بأ نأ :!!أمو ًرادلا تخاص

 هياعهلا ىل<ىأ )!فرصتمر وةعبتامىدقاولا لاه و ا 0 0 وس 0 يسيل 8

 اعو»توعهنا ١ كرما رمل 1 1 يلا

 نمالك لبو هبلعهقتا ىلص ىقألدق و 0 ١|: لأسد ةعج لك ب .دملال خدي هلتذأت| ظ

 مم سانا انالآس هلك الزنب نا امها نذ أف ةجاخلا اكس حلاك ات مهو عئام
 اههد رخاو هس دما الخد وهم ءاعدللا ىلصهلل ال وسرق 3 والناماكملا ثاوح ربا

 هنعلاعت هللا يذر رعامه- راف دا الدف والك هنعىلاعت هللأ ى ىذد 0 ولا“ |[

 لس و هءلعملن ا ىلصد هاذ وسد رممع# ا0عو ملا ىذلاوهةيدان وبانال.ءو الخد تامالفا ا ||

 امرا را اطاءاهةفلاةذكلذ ف ءاهقفلا فاو نه »رب اس ق راغو اعد راك سعت '

 كرت زاجل اءاهقف محا وةعبارلا ىلا اهيا ىذا ئالوأأ حور ىلا كسه ارعلاءاهقثلاكا 0

 بئاغلا لاق قع ماابحا داو ؟ىاهل لاف ىرسك ىلءدفواملادغ نالءغو لاصفتسالا ا

 هءلعدتلا ىلضدْنامز رن رون 1ناكو راكب بيعمل او فاعي قد ضرر او مدق» َّىد

 َن وضم واكون مهءالك ف ناكل كلذ مها لقو مدهو عئامو تدهةثالث لو '

 عنامنملكتوكيتالة<ثو ى ريكلا ةثحاقلا نونأي ممناال ءاسنلا باضتكء انساب |
 0 نواه -ممعمدقتام امنم ععمدق وهو رغاا كلت َّق ل وهءلعهلنا ىلص هوم ناك تدهو 2

 ناله <و تيد وه مد ةنامدقلا دعا لاقل نى راضلا ىفو امهافزهنألاةحالا اذهل 1

 مساره .هسو مد._ةنامرك د ددئمر ركب واه_ددحأ ملسو هيلعدللا لم فم ىذلا |

 هنعىلاعت هللا ىذ ذرد_ءاولانيدلاخل_,ةألاقو لمأةءافةاورلا ضعي نم طا رخ7الا |

 لزم الل ءاادمعدادأن وده ملا علطب ل كلذر 2 مد تحاهيلا علطر لفرز 2 .نماكدانو 1

 وذي تح تق نافنينسانسفكي ام ماعطلان مهين افا فد مقنن كلود اا:ءكنلا

 قينحتما مولع بأ و ها ان رخآن عت ومتىو> اهمصانفا سا كيلا اند رع ماعطاا اذه

 هدشراىا مالسالا ف هير ق.:دملو اوهوانتُمأن مدس ءاوريغ مالك فاك هيرو ىا
 ىلءتاق نما به سراف ص هربا ان !لاف هةعىلاعتهللا ىذ ةرىراقلا ناباسمملا

 هس 1< ىذا اوه هنءىلاعت هللا ىفر ناس نا لاقي وكا انو ودع نمسد صم نإ روضجلا

 تامنمو تادابدو برحتل آهمفاودجو بعصا نصح تقام هناريمخ ىف مكة - همقو

 قيودح .وىذاان وكم نأ هنآرو هنال تفثاطااءىذلا قمنا اذه عاصنانا#ل اقينأالا

 جيطولارصاحالا للسو هءلعهللا ىلص هن اريمخ ىف مد - و فئاطااى مهعم نكي مر ريح

 ميلعل عع نأ لس و هءاعهّلفا ىلصم هام_مممدساح رخل واموت رش ةعبرأب اغلا

 دقو ءاربلا ندح ىلء قرشا بصن 0 وهيلعللا ىلصولا عاتمالا نءمدقت 1 قيضفأا

 0 و هيلعللا ىلسىنلا ةأفو

 : معن وباراملا ته رو ىوردقو

 هنعهللا ىذر لح نذاعم نء

 هركن او هرعغوناء-نبا هد رخاو
 لاقو عوضوم هنا لاقو موضع:
 تددءة دقو فرعض هنأ 0

 ساو اقر هلا هنكلعلا لاك هقرط

 ىف عدن الو اع - شرك ام هيف

 ل وةيلعهللا ىل_- ةلهعوقو

 نمو« عضولا ال فءذاا هتاف

00 

 ةهملا - 60 بضأ١ ت ثد د

 "ىرب ناو." .ةث ةد_توصو

 0 ولا نا نامل را هيل

 ةناهعي سس نعبوءاملانرمشيال
 لكل ويوهنالاةدادعاصف الا

 نسال طةسنالوةرطقاموونيعبنأ 6
 ةدح اوةعطق هنائسا نأ لاقو
 1 اجا هني دسو هقرقمم تسل

 قوباادا او ردقو ةزباالا ىلع

 ١ هضشوأكا اذا هضشو ىناربطلاو

 ١ نءمهاكىطقراذلا وىد_عنبا

 ام مءهللاىذر رعناثي د

 ناك لو هماءهللا لد ىنلا نأ
 ينارعأهةأسذا هياصص ا ن لف ىف

 قيلعحامضداصدق ميلسوب نم

 0 د ودق هل-ر ىلأ هب بهذ #أ 21

 ىا ةعاجلا ىثراإ# هلكأب او

 هللا ىئاولاه ادد. نءلاق : ةنادصلا
 ىلعءاسنلا تلقشا امد عايلة اف ىت هنا مءزب ىذلا اذههىلع ردع ساب الزنا لا ةقيالر دا بن“

 هلتقأ عدمت لوسرابر علاق كلم ,نيعج أ سائل تزرساو كنا: ةاالوع بر هل! ممتن أ الواف كة مبذك أ أهل ىف
 يضلا حرخاف لسو هيلعدقلا ىلههللا لوسر ىلع ينارعألا لقا مئادنن نوكي تاذاكم جاطا نا تلءامال سو هنل هنا لص لاقف
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 095 ىبنلا لاتقل بو ديلء هللا ىلم هللا لوسرى.نيإ هد .رامو شا اذه: 93 نمؤيو أ كي تنمآإل ىزعلاوتاللاو لاقتو هكنم

 ها همي اويذو هول نع هم ىف رع عصف نلطنا سلب بضلا هملكن يار ودففو نيب نا سلي ةياجاف بضاي ل شوا هبيلعهللا

 1 ١ىو مدرع قدا اكد. هذ نم لأ ةمإ:ةاافاونم ايل نب زا, كيدءدو كسلا هرج موقلا

 1 ( هنأ !قودل..درخااىقو ةناطلس

 ن | نانو نال فئاطلاةوز فال قيشوتلا بصني لموضعي لوق فلذا ل ذنأ اًمدن ا انأن ؤلاه هءاقعراناا فو هةجر

 طايل ما امكص ىافئاطلاةوزغىلالا هيرب ضوءبلا اذ فدا نوكي | متاحو 1

 هيلع ميسهإزباق قادنا دارأاب هنثاامبندأ ادور ناف سلبا ئى- :هملا ع:صن 7 ا كتادتس نم سف دقو ن.دثلا

 تطلااوةاأابو اعارذنوت-هلوطاراد لوطا تن ىلا قبراثلا ىف مالسااو ةالءل أ ىلارعالا مسام كيذكن مباح .و

 مسهازياد رولي فك او يديلراد كا كلذ سا ًارىلارانلا تاصووزاذا اه-.فاواءجو | لاق ىدعناو ينطقرادلاداز

 ليلاس أر لع هوباصأو ن منكما مول منياراض روم قوق !هنارلإلبا امهللثم' هقئاالا هلاالن ادمن ىلارعإلا
 | لوأ آو»و ش ثريالا ةبعذخ ياها! قدي كد نءلوأ او رانا كليف يفءوداأ اوه.فهوعطو و ْ كينادةاواسهننال و ركنأو

 .هوقرحل نما را عار اوت املا نع رن دو 0 ا وهذ د [ضرالا هج و ىلءامو

 1 تاسر 0 0 ىا-دعاتمالا فو أ سلا تنال هقئاوو كةمتفا ضغنأ
 نعت برخاتأل آنمة لاى ا ”أمأا“ 0 د

 هيلع هلا ىلصهقنال اود ىهأ ًاواه وءةئمارا اوسالا ىلا ممنون و .ةلاح رلا ايف لح ديدولحلا

 اهعديتأ هولأ_ةامير ذاعطقن والا عطقنا تي ردو مهل خو ىا م مباثعا عاقب لبو

 ١ ل ا ا اب سا حس هج سس تجسس هع حت سمو هان هع تح تس حو

 كا: مع

 دف مد
 دقق ىداو و يقن نم ىلا بحا

 ىل>ادو رمد و ىرعُش كب نكآ

 لاقت ىتسال ,ءويىرممو ج راحو

1-0 

017 2 

 لوسر ىدانو م>رلاو هللاهعدأ ىلا ل_و هءاعهللاىل_صهلنال وسد لام م-رللو هلل يدا هللدلا_سو هيلع هللا ىلص
 ٍْ ناكوىا ةركبوبا هلل مقف ةركد ف صن مونم لزنو ال- رنو مدعو هنالث 0 ىلا مالصال اهتئانإ.ةءالوه .1ءيلءيالو مشعة هضم محي رف حو ىفاذما حي رخو نملسا نم لود يعاسجأ لو هءلع هللا ىلص هلا واعي ىذل يدل اذن ىلا لا ره

 ا يلا مهتم ل جر لك عفدو ملسو هراء هللا يل مهلا لوسر موةنعافةداك نب ثرع ا قاسع

 : لوس نذأت_ءاولاق ةديد ةثمفئاطا !لهأ ىلعكلْذ و ةقهئوع نسل ن 0

 ٍ مالسالا ىلا م 7 امهتص فائق أ , نا ىف ند نب ةئدمع لبو هلع هللا ىلص هللا

 || لذ فلا اوأ مك.:ه-ىفاوكمت موا لا قف مهتسصس ىف لخ دف مهاناف“ ؟لذىفه ثا ||| طيسلاف تممءام هلايلوتبا

 ذه عقم كل رالف و رئاتتالوم 0 دياا وطعتال ومهضمبداز ىا دسعلا نم 0 لاقف ادهنم نسح ًازيسولاىآلو

 مام م ا ب 1 ا برمالكا دهم ويل هقا ىلص

 | نو قالو رات تقدعلاَهْف :ةقلا ةماعصتو اذكم ها ثاقاسغا تيك سو هن 3 ١ مغ "اي ةمد أ هتاوغل-ف

 ىلا فئاطلا خف ىفوف بو . «ءلعدللا ا ىلههننال وسران دودو ها كلدنمكبلاو هلل ايل انمتأرق ناونا راردعل !ثاثتأرق

 ل ١ضرم ناك ع: امها لوسراب هل تااه نول منب نافعة رها ميك تأب ةلوخنأأ 0

 ا باطفالتا نير ع لكاهتو ١ الانا مهن نا ناظاامو مهن الااد دادي ل لاك فئاظلا نها ا

 ا ل انو و اهو دكا هنعيلاعتهللا ىضدأ

 لاق نآرقيالا] ةال_دلا لوقيالو
 لو هيلع هللا لص هع ىناعق

 لاقذ صاليخالاو ةحت افلا

 نأ رفا !ىباث أرقم اك. نزع ص

 تأرق-6 اكفان الثاسمت ارق ناو

 ع م رعالالاسةذ اكن آرقلا

 د ا هور اك كاسح ١ هاكر 4 اع هللا

 ىطدتا١تةصودقل لبو هيام هنا ىلصلا ةف يارعنافوئو ىك !نردهتلا ىلا اب بزعل 8 الون كوس :موهىلا تيدهأ
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 دهس سدت



 ىلءو حدوفأ الغ :رمصا كرب ز ن2 هو رمح اذ فز نءا6 اوقءاق وورد فكنا كلل اك لاف هل ل كام هزأم كالفضدأف

 لهو اع هللا لس هلال وسر لنع“ نءيارعالا حرقت ف اف اخلاق رب كه ارضا! ىلء كي رع و راس ساللاو سدد جدولا

 ا / مهأل 13: فيستفل او حر تا[. ةباد فلا أ ىلع مان بلر لارا لأ مافات و

 |كبلعهشا عمنا ىظعأمقال اوسزانتااق ةلوشنا ظفافو مهيفهقانذأب موقف لقت |
 5 .ةد“ سن ىلحا ن :ماتاكو ىل-ةعشب ةعراقلا ىل- وأ نالمغ نب ةندان اب ىلد- تفئاطاأإ

 كلذتل اوت زك دود اوان * فرق ىفانانذ ود اك ناو لسؤهملعدللا ىلد اهلل دق

 ثدفامهلث' ل اوسرابلا نق م و هيلع هللا ىلصهلل ال وسر ىلع ل دق ب بناطالا يمل

 لاق ال لاه ننال ورا ميكا نذااموأ لاق هنلت لاه اهأ تاق كنا تعز ذل وغ وسمت دحاا

 لؤوت اوان وئىانتاناا , ضد 1 .وهيلغ هللا ىّضهشال اوسرراث ساو لد لأف لل.ح رات ذأوأ |

 تدم [تلاَنا اردت ف امثل ل وس ران4لافُءف ماقملاوأ [باهدلاىف ىلب دما ةيواعمب ا

 هللا ىشز باطلا نب رع لو هيل هللا ىلصدقالوسر مات رض هتك تشاو
 لا ةفانملع حفنلو لدغ :رث اولاو و تال 3 سلا 00 هنعىلاعت | ا

 لاقف تاعارح نانلا ثباضافاو دءؤلاّمَملا ىلءاودغافلسو ه.لعهللا لصهللال وسر |
 نول اؤامزعوا اوةءذاو كا ةياورمسةة لقاءا ن! ثول أهان النو هياعهللا لص هنا لوسر

 هأرنأ و ادم منال مي أررع رفة عرق ل اغشاىلد هلال وسرو |[

 هللا ىلصهللالوستز دوا لاق هنلااوءدزرف رقه ميار نذ عش :و لرأل هو هياعهللا ىلص 1

 انإف ةرؤع ونا زخالا» رفا هدإ هعرتضل )وةدءو قدض.دسوهشاالاهلاالاولوق وق سو همأع

 هللالوسرا لل. قو نودءاحان زل نوداعنؤ.ئانثوسأ اولوق لاق افا, .ةتساواواكرا ْ

 هنرهههاا نحناص او نيام تت اواي قثدها مهلا لاق: فتلاطا لها فيم ىلع عدا
 هلوقب كلذ ىلا ريشي هللا هجر

 ب ف 5 ىظغأف هناء هموق تاه>

 5 الا ةنعث / ارع ويذ ه السوانع نيملاتعلا عدضو ]|

 مدءبغعاضوءامع هنفس رأت ضرع وشرق نه همؤبأ لو هماغ هللا ىلض ءاذاآىا| |

 لك هل“ غتسوو ال آو َنلناو سثالاآن ”ناملاعل ام ولعل عسو نام اءاغوا هنأش ماوس ةمالا |

 ْنَم'هْل د ْنَدو 2 ذهثلا لاوغالا دعت عسا و رغ كلذ بس ووو ض" هدم دنس نه ا

 هلواطو ندع 2 ا ل ا ا زحا |

 لءذ'نب ورع نيديز تاب لكنت اع تؤ زهنثو قه !ةقالخ ىف هيتامثألاح رجلا كلذ |
 ةمغلاقذ شاثلا ل-ضدقوا مغولو وكؤزةنح وقءوبأ ةيلع ره اديه هايس اهب ناكر |

 اهةاطةىتتخن رع :ال منال 5 ةالدضصأ ٠ نَءْدَتاَغ ثا ةقذوأ «دمدف اانا عمو أهلا | ْ

 اهنا مانا 2 .ًالوقي نم دخمأعلب :ونأ بلم 12ج !ططاقاهق الاعبس هللا دنع تعتمم ةدطنلا

 ئذلاادهاولاًمنذوديرر نيا

 لاقى هنأم عزب ر وردكحي

 هللاالاةلاال ناد شأىلا ىئارعالا

 ًاولانقذ هللألوسزا ل نأو

 ًاولاَقت هثيدحت مهن دك توي

 هللال وسرد هللاالا هللال مهلك
 ىلا اون أل سو هلع هللا ىل ص

 ليم هامات مل_سو هيلع هلا ىلص

 و قت مناك ر نءاولزتف ءادز

 هللاألا هلا الواو ةد مهو ةماولوأم

 هللالوسراناولافو هلل |لؤشر ذاع

 ير نابع زف انو
 رسعْنبالافذ_ءاولا نندلاخن ار

 ةمانأ آنآ نمو هود 1 اههئعهللاى ذر

 برعاا نم ٍلسو هءلعلا ىلض

 ْ اذهو مم راعفلا مه :ريسغنمالو

 ىدا رممذمر هقعضدق ثندملا

 دود رم كلذو عوضونهنا مط

 طافإلا ة-ةالا هاوردقو فا

 قولا هذمانو ىدعن اكراكلا

 ' يطثزاذلاواغوضوفاكوربالوهر

 ةقرطرغنبا ثددعو ملل شان

 نادنعلةمدرو ومع و اءاوزو

 هسنغهللا ىذز ىلءنعركادغ ا

 ساّدعنبانءىزؤالانباةاودو

 ثندح نمو [ة- مع هللا ىذر

 ةللافذر ةربرسظن او ة-ثلاع

 قرظا ضب نأ الا ةناغام اع

 اًظدبا عطف قوق اكل ةقعض
 ىظر ىرداناد عسى ا نع قوم ااوثيدس ىوردلا ومالك ال زقلا ثيدح «(لدو .ءلعدل قلص ازختم نمو« معاش و 0: ,

 اهنا ىشرتلتعأن عدةتدلن نما .غىطاقلا نا ذوةرن ابسيوز يع 5ع جابعب ىوقبى را نم هنعللا

 هللا ىذزادك .أةاسمأل ءوسأأن ءفنودثلا لئالدأا ىف مهو !ةاورو هلو موكل فل ءاوط ريع الكهئوق ىلع لد: ضرر نودي



٠. 

 ةيبظاذاف تلا تارص ثالث هنثال وسرابف ا" :ميف:اهاذا ضرالا نمءار صيف سو هماعهللا ىلصهّللال وسراعب !:تاافامهنع
 نادل اوىاتافش كوفر ءالااذ_هىفداصت ااه كت-احاماهالاقف سءّشل | ىف ىف مانت مش فل دن ىلارعاوق ان ىفةدود ثم
 ىاراشعلا با ذءهتتا يذعث اا نباعذتولاق عباد هشرأت 171 يهذأ تس تلطأنلب كلف

 اهقلطاف مرا لنا ساكحملا
 نع تءعحر و امهمهضر افترهذف

 هيلع ىلصىنلا اهقن 1 رق

 ىارعالا هينا تنك 1

 كلهنثال را نم

 ةسظااهذ- هىاطت لاق ةجاع

 ار فلا قود شن اهقلطأو

 شرالا يارب برمضت ىهواحرف
 هللاالا هلال اد_شأ ل وقتو

 ديزلةءاورفو" هللا لوسر كنأو
 اميذلاه هسنعهنا شر مةرأ نبا
 هيريلا ف عسسناتي ؟رهشناو انأف

 د_#ث هللاالا هلال لوقن' ىهو

 وك!ىناربطا!ءاور و هللا] وشر
 ظة]ىرذنلا ظنا! قاسو اذه

 بدهرتلاو بع غرتلا ىف ىنارمطلا
 ىواضلار كوك لا بان نم
 هنكللاوغ ةلازغلا مياكت ثيدح

 ثدداحأ ةدعؤدراو "لها ىف

 (ئذساهدر ا صعب امطهاىود وق

 سالف ورح نب اظنذاملا مالسالا يش
 عير 3 نيسبأاو يداملاا

 تا
 عج

 3 00 لا ةفهل لول ال_غهعمناكو كناكعفق ه-الل اقف كا جارهللا د ءءانمل لانو

 تاس .افاهاوق وعد

 ' 'اريغآى داب كفننإ الو. 0 « م قيءالششال ثلا

 هو هلثا مرك ىعهل لاق هب س «رعااياف ةثءىلاعتدتنا ذر باطما رعاهسو :

 تنأههح مدن كس لءاهالا اهلك كيلعةريغاللاةذدكستاعم ا ١نآىلنذأت١

 ' تملا "ل ةأاقأا

 ارم ىدلج كن الو اع *« 5 2 رقعة مأكل

 اهنمتاسأب هتثرهنءىلاعت هللا ىغدر عل ءال ا ىلءادداءفاالا تدرأام

 قس! لوط اهةثنيءاو « امازس اهداعسفنا نم
 دسملا كاذلءدتاة در « هنامك 1قففل هند

 ل هر لدقاسإن هذع ىلا هز هللا ذر ريبزلا اهحوزتمث

 دمعتملا ةيوقع كءاع تادح 0 انإسا اتقن لما 3 كي 3

 مل.سو هملع قا ىلص هقرمصتم دعو 524 اعبهياعق ةداهشا ادارأ نم اهقحىفل.قن نهو

 اهيفصتْنيب ٍل_بوهماعملنا لصد الو سبر رق نيةدأهلةرد 1 رفنأف مونلا نسو

 هيام نب رجا دنع ل_.وويلع هللا ىلممدأ هنكىذلاباكلا عضاو وطو ةقارسإ]-

 يل م 2 رغيف اهل“ الو »* اهلثمم ويلا قاط ىلئمرأ لذ

 ظ تمت لاا ردا اعت مج اردقفأ دهن اهنلاهحول رحت مالغا

 ١ همّولدنا اره ىلا مل سو هم ءاء هللا ىلصدرا دا بت عو ىااهااس ىلع ة- رفتمت مشب و

 . تو نس

5 

 تا ديعدجت

 تا

 ا ىوهولءالاذاوسفةردس ىشغذ افئاطا برقر داونال.اريسيو ف ان 1 .وىا كلذ نم

 ا نسحلاانأا هّرعنلاهذ هلل هللا يذرر ع لاقفا هن ىلا تداعو تكيو اذكك ل#ةألتلاف

 ْ لتقل نعمل سنا انأو كريغمالسالاق قيبلهل تااقةههجو ملام 2 ىلعات د مس اههطخ مث

 | هوندأذ هوند ةذونمو'اقو مون 'ذ لو لدوهم .!ء هللا ىلصلاتةىباَك اذهو ةقارسسان أىدانيرو
 ب

 ش دنعو رجأءاوسدب ٍك تاذلك قمن )سو هيلع هللا لس هقنالوسرهللاقفرتبأن م كلذ لافو 1 / ديلا | ىفدلل_هدلبال« المىذلا هضو- درت بالا نمةلاضا نع هلأسو ةقددلا هبا قاسو هنم ذربكما رمت ا 3
 لإ و ع ىذا بيض ! ءارعش م و هءلعهلنأ ىلص وصور اسوم ا وع ,الا ار فال [ةم_سناك.ذ بأ ها داىلا سوةءاعهلثأ ل حرش نادم

 امءافةضفةيقوفالآ ةعيزازاغلانيعبرأن م 0 وأ اما 6 هع 1
 قد ىلط بث: | سقلاوافاا ني مسعوهعدر ةلاز غلا ماكتو ىمللا ميست

 ظ ١ نيرئاوتم موملا انوكي ناو
 : ١ أقانعتو هناصسدتلاو ئبع منا سانا نيب ةرمش اهلك امنا هلوقأ ىذا اور حنبا ظذاخلا لافو لا ذذا ارتاونامهلعل
 امك م ا اس نجاد ميظعتم (لسو هيلعهتنا ىلصدناز هم نمو )#

 يادنالا ىلع -ةريصلا تبان ماع رازبلاو دم-أمامالا كلذ ىوردةوةةانلاوةاشل وريطااك تاناويلا ن متويباا فاأام

 ْ |هتلاىن رب درج ني نايشمابا مهلا ناكأ تكمله نمل ا نما وملللسو و .هيلمدللا
 يزد تمي ني يو

٠ 
1 



 7 ىَد 2 هناكف تت نو نكسر ةلو هماغهللا لصةللال اوس رانثغ نا ذاق نجأ دانا د دع تن ثا اهئءدنتا ىظرةشناعزع

 رشي ءاثغملاقو دبا نم هك س دل هنال همقددرت رك ثفنم ءااىف ىدمقاسغذو' 0 و ةملع هلل اىل هللا ل ومرح رخاذاو بطي

 ةيآهدنغ هب امو لسو هملع هللا ىلع 1 ل ةءيالئذلا نا ويلا فلا ىاامهالكو هلاك وشل بو هبا عهللإ لصوت ز ر مدعلا

 نت ا ذي زين با لاقثو ىل: الا نءةئاموةمقو أن يهز رأهاطع أ هنع ْش

 نمةنانملت هنع هللا قرن اق سود خاف ثالذكاطغأت : 7 واع ب لاوو ُ كاذك |

 دع تمل كرمال“ ىأ : لاهو ةضفألا ع نءةسقوأ ني ريشعوةثافو لبالا |

 00 ءااسدقو تاكبراها منذ كن راس دق ظذافو ىأ لمافوبرخلا | ظ

 نم امه: ةءدهللاى ذر مارح نب ب ىطعأو اري هللا از مرححلاا ثا اذهتنأ ا

 لبالا نم نام غاي ارحب ميك هلأ و عاتمالا قرىأ اهاراءاطعأت ىرخ أهل ةنامدلأ مث لبآلا َ

 نءؤلح نمد لاا اذ_ه منك اهل لاق وءاطعأقةنامالأ م هاطءانةثام لأ -مثءاطعأف

 ىذلاكن اكو هيقدل كرا ل رسشت فارع :انهذ تان دو همقدل كروي سفن ةواضدل ذأ ٍ

 لرتوىلوالا ةئاملا مكحذخأف ىلت_سلاذملان ءريتادملمااذسمااو م ع.كيالو لكانا]
 قرافأ قحاش كل هءادخ ازال قالانْد هبىذلاو هالو راق وىااحادءام |

 ايش نمل شين أ أ قاس بمب ايك -وءدب هنع هللا ذر ركن وبأ ناكدذ اندلا ا

 7 ملغ ض رغأ ىلا نيإسملا امهم ارعلاتفلا .ةوتأ ف أف همطغماهاعد هنعدللا قوةررعغنا ظ

 نب عرقالا لو هملءهقلا ىلضو انءاوهذخأب تأنأف* اااه نمالهللا مق ىذا اهقح |

 لالا م نف-هبرأ ساد منن ضايعلا ىلنعأو ءةقيمع ىف أو ىلا .الانمةئام نساح |

 ةلندعو ص)احنب ع رخال شت تبع جيف الا قلمهئاعئأار «ثلكلذقلاقذ' ظ

 5 عرقالاوة ليس ةدمع نع هس راقت ه د .يعلا بنو ىو لغدتأ 8 وو هملع ندهن نبا ا

 عمت ف ساد رق ناك 2 ل نمداحال "و ند تاكام

 عفربالمولاخ-ضتن هوة اهم غانودتنكأمو

 قودهنانا قع اوهطقا لاق هنأ (ةباوو فول ىأ ةثاملا مان لسو هيلا هلق ا ىلضداطعأف

 اذهلبالا نمةئامهطعأو ع هنائسا غطقاركبأ الاقل دو بلغم ا قافلنأ ةقاي ا
 ع زذو هبل مع نأ ىغأ ل_كو هم ءاعهلنا ىلض هنأ سان نظفموا اوقىف فق و دةلم- و ةمالك : ٍْ

 ىبضهللال وشو دار غ1لاقف تئثاما مذ هللا و مادخل ا ىأ هن هنو كلذا اضأ داوه ْ ١

 هللآل ]وسر ةدلا ث هيف اشاهمذسخأب كو رك ءاظعلابيف اهل عافت نأ ملسو هنن هتاعدللا

 لديىؤرو ةلانرتو شمالا ناش وسر هلمتاذذي اوزاقو "ل2 هيلعلا ىلص

 ولأ ندحدحا ردينالاضرأ رك وهو شدانعالو زديتاك انأشداغالو نَا ناك ان]

 نب ةفيذح نب نط-نباًةنيم<نافر ذبهسأ ١ دوعىلاو ران وندهن ىلا ةران'ث تدان هنأ ١

 هدجو .دلاو عب ةننثتلابى ءو ربو هدلاوىعيداز رقالاب ىنينش نمادرغ لدبقدريو ردي ا
 حمس حو ا ع

 ىف ضامءىذاقلاهرك دور هاط

 تبان ني مساق ىلا هد: ءافشلا

 ىدر طرق هللا دمءرعواضدأ

 هللالودزىلات رقلاق هنءهللا

 نا و ةماعللا لص

 دع مو اهرضم | عبتسوأ تسؤأ

 قا أوك ند ةملا ع نةلدراق

 هنلا ريتش ة داو لك تمدَعَت

 أف ةبغر لو هدلعمتلا ىلص
 هيا نم ماهلانهل ادامقن واهدي

 وأو فاريطلا "1 [/١ةاورىلاه5
 ندنز نع 3 اريطإ ١ئوو ومع

 ئذررغنا نغمانطاو تبان
 هللالوسد غانو ز غلاها متءهللا

 اك اؤائخ ل_وفملع هللا 0

 يبا ارعانانرمصب هل .د11قرط عمدت

 ىلءفقو قحريشعل ماطدعي لأ

 لاقل سو ةملغ هللا ىلدص" ىلا

 هتلعدرف هللا ى انكداعمالتنلا

 اذه 'لاقو لع ءانؤ مالسلا
 ائرفويعيلا ال هقرش ىنارعالا

 مو هيلغهقلا ىفل-صوهوربغبلا
 كرصتال> راللاق مث هلت صام

 تذاك كنأب د كوست ري-عيلا ثا

 ث كغةر ازدقم ع ندوءافاثلا ةرايغو

 لتس يناادعتدوتوفلا ةقاثأا

 1يةرنماغ هنأ ااهبضاص) مس و هءأعةّلثا

 نمواضيأ امثاا قودكلناجناو

 سرفلا وهراذسأ 1آضه:قةالمصا !ىلا ماه دبقو هسرفلا لاف لسو هن. اعنا ىلضةنا ىورام لقا اذه كن لص  ؟؟

 هلار عمه مفأ لهو هلعهللا لص ىلهىتضاوضعأل حانت ةللمة فول هوان الصنم غرف ه:ىت- كمفدللا ل رانج رب ريتال ط ول مغ ريغ

 نم هنخعق قبلاو هخضران فىراضا اهاو راملسو هبلع دل اىلصهل ثان او.لاريضت ىف حددت انعو مالك نا وللا مهذ ثد ثدح



 ف رو ا كو د وقدو 7 نعىوتك» ل ١ ىلا عت هللا لا )0 .و هياعهللا ىلص '

 ةرزجلا حرف ترمسكافرصلاةنش ذاك نعد ىشر نش ا١ا/م١٠٠ ثا ىطو.سلا هس قيييااودازبلل هياور

 لوما آه تاةف لاه دسالا اذاف

 سسوه.لع هللا ىله هللا ل اوسر

 قئاها قس يك فرم فن ل هل
 هملعدلقا ىلهذشأو قب درطلا ىلع

 اهكما ىأناشنذأب: هه لس و

 | ههه كال :راصفاه ذا مهم ةيعيصأب

 اذمب قمل و اهلسفو هيف

 ىلا ناىدت اولا ىو رامثدملا

 1 رة-وال ملسو هيلعهتلا لص

 ىف مهئمرشن ةمس حج رش كولملا ىلا

 مث لكك اولك مص أ ةدحاو موي ول

 همسي نيذلا موقلا نا سلب م 42

 نه - اج مام) ىدقاول اومهيلا

 همأ ماكت وموضع هقث و ريسأا ةعأ

 حاشا باهشلا لاق ممظعل

 الماده_:عىجفا ثااةياورب كو

 ىهذلادع رثدقوما اورامدصس ىلع

 ةعيرتبامهرغ غو سانلا دمسنب او

 ىف اع ىذانقلا لاق لل

 بايلااًذهىفشي داسالاوءانشأ|

 روهشثماب امم انئسدقو ةرثك
 . ندو)* لعأىل عت و هناك هللا و

 لو هيلع ىلد 16 9

 هعباصن دب نمروهطلاءامملا ع

 ىطرقلا لاك «ل-و هملع هللا لص

 الان فروا ع. هصق

 ة:دعؤترركت دق سو هلع هللا

 تدروو ةيطعدهاشمىف خ نطاوم

 اونل!نمداختلا ىطقا العلا اهعوت دمغة ةريثك قرظ نم

 لو يلعما صدقت لوسر مهنتي ندم قادنم نر افرك تا موضع مالك فو

 ْ | عقدا فد_صوب وحب نأ» ةىل 0 مهمالسا تيكا فانص و ة.مآنبناو ١ واسا

 - .قةياور ىف ركل لدار رثالا هانز ل سالو ناد نب هند. .هكمظرشش

 | ةارس .نب لمع تكرتوةل امَدَن امسداحنب عرفال او نص نب ةئيمع تيطعأهللا لورا

 ضرالا عالط نمريخ ةقارس نب ل.عط دس دم سة:ىذلاوامأل اذذ
 ا ةنيبملشم هلك

 اذهالي ,هج نأ مدغو همالساىلا ةقارسنبل.هدتاكورا.ّمذاأن ىنكساو عرقالاو
 ! هدوم: نأط. .تلاروه3ىدلاو هو اهيقاهمداخلاص البر ناكو نياسملاءارقؤن م ناك

 أ ةمشخ هنم "ىلا بح اهريغو ل-جرلا ى اعل ىلا ءامسا و تامدقادجمنالافودحأ مون

 ْ مهئابعاىلا مهلك ا ٠6١ نمنالسو هيلعهقلا ىلصلاقو هه و لع دانلا فبكي نأ

 (نميعشلا ىفام عمم وطو هرك ذ مدام ةممأ نب ناو ةصىل طعأو نادسنب ت ثتارف مم

 أ هجر ىزوملانبامالكؤ لوتأ مدة:امءالسالا سال ذناكوأ اوامناكورشب ولد اوم

 ا مممواة ىف مالسالا نكست مالسال !ءديف اوُهاو اماوقأ موب وأن ةقاوأان «نألعا هّلدأ

 |مولاو اوحأهيادس ارايمعا ةفاؤلا ىفءالعلا ,هرك ذامناو ةفاؤوملاد--نعداذب اوجرخن

 ظ نيبفرفي ن أن كمالو ف.اأ: !١ةلاح ىلعءواةن رهاظا او مالسالا نس همم لعل نم مهيفو

 ُ ىلع هنأ ارم درا دل نم نوكم نأناوإ 1طهمالسا نس<)نمنيبوههالسما ند ند

 نم لكي دنت أ يجحا ولاف ءسمأانملا لة الوهلاح نءريس غي دق نا الاد اكلدف الخ

 | ىلصىنلا فأي لج رلاناك لاه ه بعدل ىذر سنن عءاجدقو اريشمالسالا نعلق: ©
 ْ ال اوعي وكي ى»ىدعالذ اندلا نمهاطعي شلل سفملس و هماعهملا

 نم ناكو ريس ف هلا لبق لسأس ادم نب سايعلاوىز واطانبا مالك اذه اهيفامواينالا

 ) نيبام لج رلا لعب لسووبل مقل نعبر ملءأهناو ةيله املا فه سفن ىلع هرهللا مارح

 أ رع نبديز ل -و هيملع هللا ىلص م أمثأساكس للان مدالذو ىأل بالا نمنهسةبوةنام

 |مدقتن هءاطعادعب ةبقاي ءلاساجمالاةهءرالا ىهوانهقيامىأ مان ءلاو ساثلاء اصحاب

 | هللا لوس ران روأوق وش او راصو هيلا اوعقجان دعب ى أ مويل عا هته دقو سده: نم مد ا

 |اأفادبا ا .ةووعاد 200 هن ىلا لس و هيلع هللأ ىلص هوس [ىق- انبلع م.قا

 5 امحال والم ىف زو ةيغل امن مكمل ءهتمسقل امهنةماهت راق *هسمفىل ناكن ا هل هللاوذسانلا

 لا ءاهسفر دمانم نم ةرب وذخ أ ةرععب باسلا لسوهيلعللا ىلدماق ئاد يعل

 |دود سم سدو سهلاالا رب ولا هذ هالو مكتم:غىآمك.ةف ْنَم ىلام هللاو سال هيأ

 كملع ةصقا هذه ض امعىذاقل دلاقو ىونءملارتا
 روع

 لئاحن علا روم 0 دبل 4 الا 1 1 ورع“ 9 مَتاَمْدا 4 ور



 .نبانعوف قرط ةدد أم مه دن ءربأج ن ءو قرط ة سن رم ممهرغو دج ١ ًاوزيضشلا د عسب اورد ةاستانلا عمت ثب د و

  قدرطنمالاد رب0لاطب ني ال وقفنإقير طم ارع هطلا ودج مامال اد _:عسامعن انمي :وىدمرتلاوى راضااد بع دوهسم

 لو لع هنا ىلصانسريغا تعقو امن اعوشإلةزمهملاهذهو دود سنا

 ةمامقلاموبارانو ادا_ثواراع هلأ ىلءنوكم لواغلا ناف طدخلاو طامخلا اودأف م سلع |

 لعاة يكل ءذهتذ أهنتال |وسرالا# ورعشدط ومس م4 35 ةراصتالا ٠ نص

 اممىلا_د-اح الو اذ_هتغلب ١ ذاامأ لاك كلذ اتم ىدسن املا هرب د رك مم هلةعد ربا

 ىلاهل تلاها ماف ىاةمْنْغلا نءاه أ ةرباهت رمال عفد ذاك المةعنأ ىورب ريو اهاثاأوأ

 كيامنا ميني مت ريالا هذ هي هو دلا هذ هدأ ١ع نءتدصأ اذا تان دق كنأ تاعدق

 طرخلا وطامللا مذ رمل: ا ثذخأ !نملوق ملسو هم و 1 هللا ىلههللال )وسر ىدا:م 2 ظ

 ا هين ام_هجانأت ا ا ءمسأامالك ىف و مانعا ىفاهاقل ًاوائماهذ أ و سم رق ْ

 رع مامز لافنالا ع نمذ او ءاصربلا نيدلا ا نيد موي لافنالا ىلع ناكى ودعا |

 لوسر دلاخه. .اعقدعت سأق ءههذف سوقاانمهجو اهب رشاعئاقالف مهجوب أ هءئاه

 هعدودت امد سا 2010 يمان ا ا و هءاع هللا ىل لص شا

 كءاعلاو ند كد.قأالوءاذالا كل سلو هع دوةنامو نيس دش لاف هنمىلدذ ألام

 سجن هلق اهب دتامس ازه نفألبالا نمدضد رفةرمدعس.*2نوسهلاوةناملات دودو

 اسراف ناك ن اف ةامنيعبرأولبالا نءاعبنأ لس ر لك ص* قدام مقاس و ةضد وذةرماع

 سرغلالا ممل سرذن ءرثك أهعمناكناو:1:ةئاموني رمزء وار. ةريشع ىتنثذأ

 ذأ هيو سارفأ هعمناكو داو سرفلالا هذعللا ىذرربب زلا طعيل غنمو داو

 لقنيةفانملا ضه:لافو داو سرفاالا ىطءباللا هذ :ءهللا ذر ىناشأا امماما

 هللا لص هللالوسر 0ذيربخأ هللا + واهيدي دأالو اهيفلدعام ةهسقا هذه تءموهو
 ىئودو هل ءهملاذادل ارمس 9 :فرصلاكراص و -ى١ فارم ثااههوريغتفم دو هملع د

 لافو هوجورجاواديدش ايضغملسو هلعهللا ىلبضغفهياورفو داخلا هنادي ردجأ

 رثك أبىذو 'دقامالساا هماعىءومىنأ ىلعهق' ةحرهلودر وهنا لد زل اذ ال دعب نم
 .عنباوأ مال_بااهءاعىءونةلاجْنبانو راف نأ لذ نمىلءاو ىهتاربصف !ذعنم

 امسفنب ىدو «ىرت نأ ىلع ال .هجاها ل جوا .ةيةأ ص ارمذأ نأ ىلءرمشل او ىئبلا هج |
 اوءعحاّك موق ناهلاف ومالساا همأع ى# .وماعدو كالذي مولعأو لمت اما ى رضخأو ْ

 نءل.ئءارسا قبانمهالاقو مهماامالدسلاهيلعج رفش مها هنو مهسعأتل مويا ب رخاف
 محشي ملوهوىفز نموت وعى ءاذجر ا: هك ىف رز نمو هان داس ى رفا نموه انطق َق رم

 ل ارسا ىتافلاق انت نكن او لاق تا آث:كناونوراف كلا ةثةداسةثام هانداح ||

 ةنالفان د .وملاقةتنأف تاافاكوهذتلاهنافاهعدالاّةذ ةنالمثبت ركنا ١ وعز

 ىذاارلا : نمااملا عيتنم مظءأىهو 11
 مالسا اوةالصأا همأع ىءو 1 عق و

 رعقتف ءاصوب رخطا

 عدو رخنالانمعةرمم امتنا هم

 ؟لجللاىف دوهعمتراخط ١ ن“' انا ١

 مدو منيب نمعاملا عمت ف الخ

 ١ن رم ناسا

 ل اوقن سام هودوههع سل هنأف

 ْ رعب
 رد ند طابسالا قس ىءومتاكنا

 را ىف سل ىعمفكلا ١ىفناف

 ثيد-دىوردةورها وملا ىف لاق

 م:هةباصعلا ند ةعاجءاملا عسب

 نباودوه-سمنباو رباجو سنا
 امأؤ هنءهللا ىذر نا وأ وسارع || تل

 لافت ن موعصلا ىف سن ثيدح
 هد هلع هللا لهنا ل اوسرتدأر

 قدازرصعااةالص تناحو مو

 قود عضومءاروزلاوهوةناور

 ملفءوضولا سانا س ماا ةيددملا
 هَنلاِد ص هقالوسرفأف هود

 تالذ ىف ودب نضر هرؤءوض و امل زةملع

 هئماوْطوَد نس انلا صقءانالا

 هعراص أ نيب نم

 نما وَدض 7 ىف ساكلا 0 وو

 1: نه هما وناكو مه رس دع

 م عصا, ءالادأ هارق

 سالائاةذ ةياورفو نينا
 لجو ةئاقلثءا هزاك لاك ماك
 ةصاوناك ممماو ةدقلاددعت ىلع

 هاملت ةرصو نيعمسوأ ننانع

 اف ةغاارم هرخاد :عنماؤضو ىدح هلوقو هنعهتلا ىذو رمأأ هد امهرض -نيدقو قات ناس ىووذاالاق أك اءيف

 وطهدن "اك لد لولا غامسسا لم صن“ ريت نم ءوضولا غسارع 1 36( انأىلا ةراشا هيئدتب :١ىدلاوهرع رح " الا ناك ى- ميو

 هلال اوسران َن نوا-لالاقذ ه0 وو :وزعف /- و هياء هللا ىلسص ىذلا عمتنك لاق هنعمللا ىذرسنأن رعءنيهاشنب اىويولزالا



٠ 

 عض مث املا بسنة ةيصصأو واهلاق# ةءامن مى ية ملاهي ردا ند ف لج "اقام هل-طت ند هلهلاقناثا: ١ و انا أَو د تساق6ع

 انياودوانلبااذمق بف هعباصأن ب امم .ومعذ نت ى الاخت ىأأنر ومع لا خمعلا ىا ارتي أرق هنع هلل ىذرسن ألاف“ املافهتجار

 لاةفان همءاملا ا. 1س ىأ اندوزتو

 (يضيأ سنأن ع قييبلا جرخاو

 ىل ىلا جرش لاه هنع هنا ىذر
 نمي ءامقلا مل بووءاعهللا

 لخدأت رغصح دقب مه و صد

 لخدأت حدفلا اههسن للا هدي 5

 نأ عطقسب لو ةهرالا هعباصأ

 اوله موقال لاق مث همأ 7 ١ مما لدن

 هللاىذر سن لاق باريش ا ىلإ
 نإ نم'امملاع., ّط قع درمصف هع

 نودرب مودلا لري هبعناصأ

 امأ راه.ج هنماوور تح حدقلا

 أ هنءهللأ ىعر ر رباح ف دص

 ىلأن نيلاسةنا ود نم نيه جا

 لاف. :ع هللا ىذررباجن ءدوملا

 ناكو هم .بيدطا مون سانلا سطحي

 نيب لسو هيل ء هللا ىلو هللالوسر

 شوهأ اسنم أضو : هول ن هنذدم

 لامةناؤع ءرساىا هل و ساغلا

 سدأ هلا ل وسرأب اولاه مكلام

 هرمشتءامالو هيأضوت ءامان ذم
 هللا ىل_-ص عطوف 5 كيدي زمدامالا

 لو ةوكرلا ىفهدب ل_بوهيلع

 لاثم "اكهعباصأن نيب ندر وقتءانملا

 لاس لاق انضر سرعت تو. عأا

 فلا ةناماكول لاك منك متاق
 ةبامةرمدع سجلات اناوكحا
 ابضرأ ىراضااةصتلا هذه ىورو

 | اهثءهللاىذر بز اعنءاربلا نع

يا جر ةنامةريشع عبر انك لاقو
ع نام: ريع عسدأ ن مرتك اا وناكم اكممخأي ن

 :  مهض«ورسكلاربج موض

 ٍ 1 1 عل هلئا قسدأضرالا له أ قسأ تساوأ لال :وهللاَقو

 ءاملا عفتراق ةفرعلا نيموديعف ةرفهننا لوسراب ثان اق يمك أ !لسو «ءلع هللا ىلص ا

 1 1 ربك مت كوتصت د_كأذاام ؟تاامنو راف «قدص [ةارودل لنآ ىذأ: كدشنأ

 ا /نيتطب رت تءاج وى ؛كيمرأنأ ىلعإل-«-ىل ل-ه>ن وراق نآو هللا |وءرل“ :أو

 ْ هاذ 0 هقحاذ_ه ونين :اهىناطعأن وراق ناالءال تااهو هةحامولعم ةارداو- - عبق

 ١ هيلادقا خب وأف اداس ىءومرفلاهقدص'و اعف هةّىلا موةاارافنذ هقباىلءىرتفانا
 ا همس ص ر الاف لمحل ووهفهبف سفن كعب ط:ْناسصرألا ته ىفاؤ كار عنرانأ

 | يدوملاولاهلمئارسا بنا أضيأكلذ نميلعأو ةمامقلا موبىلاةءاقرادةمموب لك ف
 ظ ةمالك اوهعسدل همسه نمانمذ كا ملكت ال هللا ثا م ءزت ةقئاطنا مالسلا هم هملع
 مهي لهما مه داش نمو مسرحا نأ دال هملع .واهللا جوأفاودمْوفىلا هن
 هللا موي رينا هولأس هناوسسدمالك اوهعمالف لعفف عشوب ونفاذ ءاو نورد وت لمللا
 لك اى نال.ق :وىا مدَقتأكم الااام,ماعتو رههاخأ ألق هنأىلا هتيسا ل3 نم و ةرهد

 ىذلاىناهلا ةرصي وذلاىذريغودو ىميهتلا ةرصيوآللاوذاهيف لد_ءامةم-قااوز_ه

 لبو هملع هللا ىلصهلل الور ىلع فو ىع<» 2 ةرمصل وألا اذ ناءاسد_ةؤددصسملا فلا ن

 | لجأ لب و ةياعهللا ىلص هالو .رلاعقم ومأا اذه تعنصامت» اردق دتابلاكو و

 ماذا كك ولاه مثلو هماعهظنا ىلص هللا لور بغت ادع كرأل لاك ت 0-5 ّّر فكف

 نئءادلاخ لاقو لبق هلة ةنالأهنعهللا ىغررءلاةفن روكد ن هدتمت ىدتءلدعلان كف

 لكنال ضرا_ءئالو هللا هر ىوونلا مامالا لاه هقنعب رضأالا هنع هللا ىذر دماولا

 هلال اوسرابلاقف«نعهقاىذ زر هم ءاماقث كه قثك اهف نذأت ا اهم ءدحاو و

 برضأأالا هللا لوسراب لاسةذ هنءهللا ىذر دلاغهنلا ماقفربدأ تال لاك هتنءبرضأالأ

 ق سلام هنأس ؛لوشن ل٠ مو هنء هللا ىذر الاخ لاف ىله:نوكم نأهل-هلال لاه هقوع

 قشاالو سانلاب واق نع ةةأ نا سمع وأمل ىفا سو هياعهللا لص هلال اوءرلاقت هماق

 هبهنحو هللا مرك" ىلءثهدلاق ه:ءهللاىىذر ىردملا دمه فأن ع لسه و ممم وادب

 اهمدقفل سو هءلعمللا ىلههقنا لو ءرىلااهبارتنإ ء”صاْخ لى ًااهترتفةيهذينءلابوهو
 | نبةءقلعو ر ديرب ةنيمعو ساعت ع رئالارق'ةها راند يوش .و هءلعهللا ىلص هللا] وسر

 ْ ىلصوتنا لوسر لا نانءديو دق ديدان د ىطءب اول انقذ سشدرق تءدغفربإلاديزو هن داع

 أ || هبا ل وسلا د#اهلناقثا لاذ لح رءاخلم «ناانالثلل ذتلعفاءاىلا لسو هن هلع نأ

 ١ ظ باو دؤو ىل و :ءأنالو ضرالا له أ لد نمأ هتيصعتاهقل عطب ةلسو هيلع ىل<

 ا مديت :ام لاف ل> راد[ مواحام ىءاهدأ ايش ىنأب ُ .١ام-لا ىف نمنيمآانأو فونمأتال الأ

 يح

 لهكو د داواكت اياورا معانات عهبااذه يوونلادقءاورك وأد امعير وا 'اكىراضلاباوريقناب هنأ ديوي هاغلَأ '

 هللا يدب رباجللاع هظفل و و عسب ب اة رق ةنيهجل امسنمل بج مماو» و طا وبةورغيفرثلل ةلئمناك هبا هنعهللا يد 0 رج نا



 ةرطأن . ميك رلاف دوامه ل لوسر اتاقم لاه ءوضرالاءوط وإلا ٠ وصر طوال تاق ود موال ادانهليال لوسر لاق هيَع 1

 ىلا قلنا لاقفلاك د درج نءةراو ىلءب اص اىفءامدل باص و لسو ه٠ وه ءلعهلبا ىلصهللال وس .رادربب راصأالا ٠ نمىل» دناكو :

 كلذ ةعم_-ثنموأ اهئمادداو نوكي أل هك رك دامه لاك ىذلا ل د نه را رد

 ىلطهنأو جرا ولنالصأةرصيوحللا اذنامهضءبرك دو امهد ىف د1 لاهت ىذلا لح 7

 امهنماوج ري ىتحئءالا فن وةمه ةعمشهنوك.بس هناقدوعدلاه لو هيلع هللا

 لّمقأَف وعدها لوسر انه: ءهّللاىذد ر علا (هياودفو) ة-ءمرلا نه ٠ مهلا حرم

 ىأ هباصص أو اذ هنا ىناصأ 1لدةأ ىلإ سان ١١ثدت نأ هللا ذا ههلاثذ قفالا اذه

 فو مهرج انسزو اجيال نارق انؤرقي حيراولعا لصأوهف هباصن منوبة ةعاج 0

 مالسالا لهأ نولي مما ومقلاةوالثالا هم ظد مهل نأ موج واقدهةفنال ميقا ظنا

 مهتماعل طصأت_ مالم ىأ دووداعل -ةقم عاتفال .غكردأ نما نان والالهأنوءدنو

 ةمايقا| مون هللاد_:ءمهلذق 20 نااوبأ هانت اف م هوانةاق مهوتءقلاذا (ةياورفو)

 لةسدقو ههجودتلا مك ىلعم ناتام دقو راو لا رتذاووهلوقي ملدا اذهب

 نالاقذنوقفانمأ لمقفا ورئرفكلا نملاةذزاةك مهأجراو اا نع ءلدو هد ه.اعهشلا ىلع

 ةنسق معياصأ لاق م هام ل.ةفاريثك هللا ن و ركذ ديءالو ود والماقالا هللا نورك ذيال نيقئاذملا

 لل وأتلان هبرض وةلعتممنألارا ذك لبو هملءهللا ىلم نام لذاو ههواو هدو

 لديدءاورودهنو هللا الةعاطلا نب الا نءهقورملامهةدو ىف نيدااندا اراانوكي دنم-و

 جرخ:رصيوملا اذن ال سو هلع ' ىلص قنا لور هلق امقا د مم ناكر مال.الا نامالا

 حراولناو ةنامالا حر اوذلا ئه عيون نمل وأو هو يدم! ىذي فورملا ص صوت ورحم.

 انلاق هدو امكن : ىه ىل_ع طو٠ نومك وةريبكلا تكدر نورفكي موق 1

 بدسو ةعاج-نول مدالو هرنكرادا مور اكدار وهاتد ريست مالسال ارادنأب ْن نومكحو أ

 نيبوهض عقوىدلا ب كما اهم اعاومق' مم مول ههجوهقلا مك "يلعان دم "لن اقم

 تدهش نان مكمل تكس تس كرف هرقذ تنأ او هطنالام كالا ولاقو ني_ةصقأل واهم

 نا.ءإلاودب ء وتلا تقنأت ساو نيمكمللا كيكة نءناك ابق رف : كنان ةنىلءأ
 هللاناءاوس ىلع كيانانا فى رخالا نكس:ناوك هلا عو-رلان ءانناأساهف انرظن|
 نم ىراملو اذه صوةرحو مهلتاقهيلامهعوجر نم سيلا ظزيئالنادبك ىذيال

 لسو هءاعوقتا ىلصهنعءاج دةذةأَر ١١ ىدن لكم هيدضع ىدحادو.أ الج رناكو نيالا |

 صب .تارعس هءلعىدثل الح ل مهدد سأر ىلععا اردل سدل وددعدل الد ر مهفنا ظ

 ىدنهلوهاذاق هيَفأنلجزلا كلذ سلا مهباان ل ةقو هج و هلا رك يلع مهلنافابإو

 يف وس رمق اع "ىلع ماسقثمو دج لذ ىل هلا فهو سقأ !(ةي اوريفو) ةأرملا نفديك.

 هب ى رشل هع :رقأ ىو لاريسي أ سال اد أذ اال . اهلا راظنف هيلا تقاطنافئتنمدبام.مأ له رظااقىرادزنالا نالو

 لاه 4هب هريخ أف تعحر ةءانالا سدأن

 هذخأف ةيهدت أف هيأة بهذا

 ىردأال قى ماك لعش هلع

 هيناطعأ مهد زم_ةيووهام
 تاقذ هية دان نياحان لاسقف
 لماء بىكأف بكرلا ةةة>اب
 .هللا بص لا ةفهيديزمباهعضون
 اهطسف اذه دل م ,و هيلع

 قاهعض و مث هعباصأ نيف راو

 بصك راجاذ>لافوةنةطار .

 هيلع ثد._بفهَللا مسءالق و ىلع

 روفي٠امملاتبأرن : هقامسبتاقو
 ١س .و ماء هللا ىلص هءداص أ نيب نم

 يد تراد و ةنفملا ترافق

 نم دان رباجأب لاق ”ال_ما

 قاف لاه ءاع ةجاح هلت ناك
 قباواودرىّ-اوةةياق سايلا
 عفرذ ةجاجهلد- أ قبله تلف
 لا نك هديلس و هملع هللا ىلص

 ربا النام لاه المىهو

 عسج نم غلبأ ة-صةلاهذقهو

 املا هلق ىلع اها شال مدة نام
 هلوقو ه:م ٌقءسا نم ةرثك ىلءو

 ب مروا ىهو بعت عجباعش ا ىف

 .ىضررباج ثيد» ىورو ةيلادا)
 هدم دج ؟مامالا هنن

 هللال وسر ب باجصأ بنا ظفاي
 اعدق سطعلا لبسو هماعهللا 22

 تنذيف سانا قةسافا اوةحسا لاه وهديدسق لو هيلع هلت يلمهتلا لودر .رعضو ,وو'ا1ان | نمأمث همف بصفر: 1 'حدّةلاو*و س

 ءانالا ف هفك لسوهيلعدتلا ىلههللال و در عج دوةلافاطدأرباحن ع ظفاق ومس 0 اا نم عشت | ا ١

 مةل هل هننايشررعرخ : اع هنال هباهذوديقفي ىا ىريصي فالثبا ىذلا وفرباجلاق 'وضولا اوغيسا لاه مقل سالف خا



 نش اظيأءاوز رون رهجأ او وطول د 2 تارايلت راق 1 وةماعهللا ىلصهعباصأ نإ ن ندر دعم وءالان و٠ءدو.هلاتن ّر

 ىلا امعرس ١ ا ىا انته شطعات اًباص اف ةسب د اوهوئى ارفف بودبلع هّلبأ نددهللا لوسر عم ءاش لاك لد :الدإ !ىققوسل 3 ١

 _ةقوفلا نانا عش وهوءام مروي هديل بو هيلع هللا ىلص هلا لور عضوف اا رباح لاق 0

 ب رس رفدصوأ ةراض نمعءانا

 لعفل هل ا ٌةدمق

 ف , 5 ءانأا

 ْ اّمكولوان اًمكو اهون م

 1 رباط تاف اناقكل فلأ هناَم

 امأوةناهدهمو افا لاكماك

 هللا ىذر دوعسم نبا ثن داس /

 ةباودزمىراضأا يمص قفدنع

 هلئا ىذرذوءسءنا نعءةمدلع

 لوسر عم ن تلا ::!ل# هننع هللا
 رفسفىا لموت .اعهللا ىلصهللا

 ميماولأ مزج و ةمودخلا وه لق

 رمش ةوزغىف ناحص ”الذ نا

 ساورح نبا ظنانملا هحئزو
 هعم نم او طا الدف «امادةم

 اواكةياورؤوءاعقافءاملّدذ
 متءاناىف هيصة لمقام همقءاناب
 عش اما لمذخل هيثوقك عضو

 هللا لد هللا لوسر عباض نيد نم
 ىذردوءسمْنبا لاف ملوهماع

 ءاماىلا مهرذانأ تاع هذعهللا
 كربلا تلا ىا فو + ىف ل تذأ

 تا الا دن ايلا ةباو رىقو

 ان , واجب ودع م : ودكر

 ملسو همللع هللا ىلص ابواب َح

 او.اطالاةؤءاملالةفرغدسفف

 ءامه-هفءاناناؤانفن هام نعلن

 اناظع تمطعأ او كموةىف تو ترص ىذلا* ىف 1 دو لق تءصاملا او.ضءىا مهسفنأ |

 أ ا مكسفأ 1 لاف 1 وهدد و مكشع ىتفا ةلاةمامراسنالا ارمشعماي لاق مله |

 ا نسق لوس ل هلال هيج ردنا رك ىلءريكف مهندس نمهوج رشف ىل:ةااىف فاطذ
 أ هل لدم هد ءسأر ىلع عارذدل ساو دذءهل الح و مميقن الودي همهم ل سو هماعدللا

 . 1| هلا الىذلا هللا اونينمؤملا ريم نلاقف ىناط سلا ةدمبعهملا ماقف ضنا وعم هيلع ىدشلا

 || تح والا هلاالىذلا هاو ىالاةئل و هيلعهقلا ىلم هنن لوبد نماذه تعم“ ًاوهالا
 | ىطعأ لام هتعهللاىزىردللا دمههأنعو هل فاك وهوانالث هفاقسا
 : قنكيرلوبزعلا امةوشد رقىفاناطعلا كلت نم ىلع أ اميل وهيل هلا ىلد هلا لوسد

 لوقلا ىهو ىآةلاسقاامهتمترثك ىتداو..ذغىأمهسناىفاوذدو ىباهتيراصنالا
 نس ,رحاهملاوءافاالا ظفاف )وأثدرق 5 ىطعد بهتأا وهلا ذهنا مهلا قا ءىدرلا

 نمرطةءامو و.سنابهعلا اوه ادهنا ظفافو ىأ مهامدن هرطقت اف وسو اك رتدو

 ىطهدو املا ىعدي ةديدد تناك اذا (ةباودفقو) مهيلءدرتانتانغناو شيرق 5 ءامد

 سهأ نم ناك ناف مخل اءثودهذيم هو ,متامد نمر طقنأت ية دففو انرمغ ةمدعْلا

 ْ تب دعس هيلع ل دف انيس سالسو هلع هللا ىلص هللا لوسر صنم هناك تاو انريص هلل

 ْ فكءاعاود_بودقراصتالا نم ىالااذ_ه هنا هللا لوسراب لاق «:ءهللا ىذرةدامع

 لي ةيحملاب اكاد نمش :1ني أف لاق تاه ءراسدتالا نم ىلطاادهو نع مو اماظع

 مدأرمةبق ىهر ىا ةرمافلسا هذل هيث وتل عجبا لاق وةنمالا انأام هللالوسزا
 يقنلرصألا نع منغلاو لباللل_ءمتىئااةس رزلا ةريظاسا نا مهضعن مالك فو كا
 ْ 0 هلاوعم+ ا ف ةنفااتعالف لصالار ا.تءاباذه لءاو عب رلاودرعا

 ٍ ىأ ماو ةملءهللا ىل هللا لو رم هانافراالا نم ى اا١!دو كال عقجا لاقفلسو هن هناع

 ْ ل سو هءلع هللا ىلصهلل لوسرلاةنانات >أنياال االاولاك مكر غن مد مكيف ىهللاتن

 لدرملا عجربلف ةراصنالا رعغن ها عه ناكنملاف (ةباو دفو) ممم وةلا|ت>أنءانا

 ىةرروءالاف لوب ءاعدتلا ىلص هنأ مهم مولا تأ نب اداريا بوسن امهضبرك ذ دو

 جرخأ لاف نوادي مأم ماجر لاف مدام ععمذشل شارك نءانه ن هىل عجبا 0

 || انس أنياالاالاولاهت كرر غن ممكف له شيرق ةرمش مايا قذإلو هيلع ىلص ج 0

 الأ لا اسعالا سانلا ىنأرالا هرظناف نوقتملا ىف سانلا ىلوأ نا شد رقرمث عمايل 3م هركذذ
 اأو هامب هلع أوهتلادهف- ىهتنا ىإ 4 وب مكمعدصأل انو .كاندلاءنوأتو ةمامقاامول

 6 ' يب نم ممل .*انأ ١1تد : آر دغاذ هللا نم هكريلاو كراماار وهطلا لع حلاق مثانالا مدي ل تذافلذلق

 الرا ءام بلطي لبو هيلع ىل م ىذا ؛ناكنلطب اولكر ود وهو ماعطل ل جيس عمد "اك دقاو ل هوه هءاعهللا ىلد ىلا عباضأ

 ريغ نماش دان داو تامودعملا عادتي اندرفملاوهذا ىلا هت تدل عمادذأت انا عضوالو'امة سالم ريغن مهجر هبقاذي شي



 0 هدو بستاانامأ اعامدلا فةداعلاى رج لاعتهللاّن ا ىلا ةراشثالل وءاملل دج وماوههناني رصاَةأا ضءن ْن ةطرالئاولصأ

 الل الب لاذ ءامملا باطاال الب ؛ لسو هم وذ ةءاعملن ا ىلصىتلااعدلاك اههمءهللا ىدر سامع نهَقادمعاضب امنعفا و رازهد وه سمنبأ

 اله تثعداف «.فدثك طسف 43 نش ءلهلادذ *ابات دوام هللاو

 ءادعاويب هلامانغأفةلاعو هلاك ادوذالالضمكن لأب ضغا|ىفةدجوملاو لاما ىف
 نعل ًامادنالارمث ما ظذا ودا مكعمذ نيةرفتم منكو اذا فو ىأ مكيواقزمب فئات

 هور مت وهقاراصت ءامسالا نسحأ م امسوةماركلاب مكهخو نا ءالانم ا ْ

 راصاالا ري ءمايىفوسحتالأ لو عملا ىلدلاق مث را اولاك |
 هللا لوءرأت' ولأ ظفافوىأ لكفلاود4-: ااهلوسرلو هلل هالو راك مغ ا ذامعاولاه

 كهقلانذق:أ ناذلان مفرح اذ ىلءانتدسوورونلا ىلا كي هللا انج رخ اف ةاظقانث دو |
 تنام له ذاق ادد معع واس دمالسالابوانر هتان ْدَط هر وكي هللا ناد يذالالض اثدعوو ||

 ال لون هو لانة دس نذكم اتمئأ حقد هل حادا واهللاؤاذالاه ل -ى هلال وءرانتنأا

 اهدعتمناكناىأىوأك انه افاةئاحو ىالا: نانا مولا يو افادن ايزتامو كانرمهنف
 ةوريلا اه هاإ واوىلاء:لاق رصقلا حدهالاق ارمصاق ناكناودسأا 5 الاقأ. هك

 و اعل ضةااوهلوسرإو هَ ااراسنالا لاذ لاق وكلا ةشنااىوأذا ىلاعتلاوو

 لاثذ مك.:ءىغلبثيد>املاقئاو كس مك« ىغابشي هاا لانك ا ردع ىلءو

 هللا ارةغياولا مهنانسأ ة هد لس ا: مسانامأوأ.ئ.اوإو اود ملا قاسو راما هنالا ءاهةذ

 ىا مهمامدنمرطةنانف :ةويس واكرت واد در ىلع مل .و هءلعهلنا ىلص هللا ل اور لاه

 ىلص هللا لور لاق نوبذكيال منال ةابىذااوه اولاك مك عىنغلو ىذلاامةياورفو 1

 اند رقن ادب ءاورفوىا ها مهئاانأر ةكب دعوني د الاجر ىل نعال ىف ال سو هم هياعدللا

 زاصتالا ارمشع ماي تدسو ١ مولان" و مهرب ريح أ نأ تدر ىف او ةميص وك و4 .اهاهذهعوث :وءد لح

 موقام تفل ا امالا ن ءىل-ءاقئ ىا ني -ةه8* نم انغ غوماللا مدبر ةغاغاىف مكسفنأ آى |

 تدامدلا مكمالسا ىلا محصحأ اكوو مهلا مهريغإلسيو مهمالسسا نس هأىا اولسمل

 اوهرتوريسعمااوةاشاان سانا !بهذينأ راسصث الارمثءماب نوضرتال ل زل زبال ىذا
 راصنالا نمالسد تنكر جهلا ال اولءد_بدهم سف:ىذلا اوةمكءااجروىلا هللا لو سرب
 نيب ج رفنااموهو ةهقأانيشاارمسكب ىاإب سان اجامل او ةلردملا ىلا تدسننالىا

 راصنالاءانياو راصنالا محرا مهللا داصتالا بعث تك اناس تراسل اتاي يللي
 دوه .ط عمقا ىلصهلتا لو.ربانيضراول قو م هاماول ضخ 1ىح موقلا ىكيفظفاىفو

 م .وهسلعع هلنا ىلصدل |وقوىأ اوقرفتو سر و ه.لعهللا ىلم هللا ل اوءرفرصصلامت اظ-واوس

 هبلعللا ىل_ههلوقفمومذ-!اّناانم سباىبهللاك اد_ونالالضاوو كتل اراصنالا |[

 / هنا ىلسءاوقثل ذل لكشي نكلاهقااةمع ريك ذنلا نموهلدّن [!ةسامسلا ةفالسوألا

 :دطاممذعلاك مثنمو:دجوملا هنا فورهملاو يضف! ةداساو:ىدرلامالكلا تاعاك ٠

 هن ررمسإذإ وع سمن ١ناكف نعع هديسدت

 ىرادلاهاو رأضود هرغو راكي
 ذو او ىناريطلا ءاورو متو و
 ونأءاو دوىل“ 00

 نس , مسالا قدر

 نعهسأن ء منار أن بهقاد.ع
 هلا لص ىلا ىلو» عذار أهَدِج

 لعأىلإهتو هناصهقاو لو ماع

 هياعهتنأ ىلص*( هن داركم ن ول

 هدو> .ووهنرثكو ءاملار عفت ل و

 هل ف هسعو ملسو هيلع هللا ىلص هتك رب
 31 مدام كلذ ند فهن وءدبو
 هسملعهتناىلص هنأ لوس ةوزغف

 لوم نيءار راج هبامصأ عم 0

 لةمءامن مى ص اه ورد وف

 ل. نيذامملاك لعفلا كارش

 نءانةرغفةصقلاذياىوارلا

 طن ماضي ميعأ

 ىثعقجا ىتحالياقالءاقنيعلا
 مالبسلاو ةالدل اهماع لسعمت

 ابهيف هداعأمت هيهيديو هسهجو
 هناو رؤوريثك :اعنيعلا ترش

 ارم س٠ هلءامحاملا نه ةردغاف

 لاق مم سائلا قدساف قءاوصدلا

 , ناكمو مدام يمال بلاةملع

 . انيهام ئرذأ ةامح كب تلاط

 انارع وون اسىأ اناني امدق

 مس ءو ماع هل !ىلهريح أاكناكسف

 :ةسدطاةوزغىف ىراضا!ىفو

 ةرخن روسملا ث هد نم

 نسانءل!ث هد م دا ىدقأب اولرن هبا ضع أولو هيلع هللا لصين لا تامك انين او صوام عفا ىذر ظ

 شد لازامهقئاوف مقوله وج نأ مده هناكَ 0 عزان اقش طعلا نوه. .اعهللا لصهللال وسر يلا ا اوك.شوهوسز ى تح

 هللا ىل_صهناامهنعهتلا ىذر بزاعنها ربلان رءىراذلا هن اووف اول ءاقءاما يفةرذح نيدصفب رمل اوهدع اوردص سى رلامها



 ىّدسالا نِح راد. دو دالا لأى ْزاغمَو 8 كاذكءاملات ئافهنمة مبدل ارث خخ واغدو رافض متنا و 30 و همأ6 :

 ىفابسين أر موولدلا في هاف ضم هو ولدلا أو مودملعهقاىلهسهناهنعهقلا ىذرةورعن ره نزلا نس ةورعع م اللا

 هأذأ 0 نماوهمس ع رثوركدلا

 3 (ةريق د ىلع سوا + - مهواهتم 1

 ا جملاوىذو:اانمإ ةياورلا هده ىف

 ةباور فه -تاكن# همس“ ةااو
 تا تارحمم همقو راضءءاى راكقأا

 بشإم و ه- الس دكرت زةرهاظ

 هذول بو هيلع هللا ىلص هم هيلا

 ب نرقةقياسأا ةصقلاريغ دسَقاا

 هبا نين مءأسأ ا ع دوذف
 ىراضااءاو رام روما ىلد
 رباح د دءغنمىزاغااىف 3 و

 هش . دس لاق هنال هذع هللا ى

 هفراتم نيب ن هروثف ءاملا لم

 املا ءاريلا تندد قف

 ةددهتمةسَدلاَ رثملا ف هل وذو

 نيح ناكماملا عسلف رباع ث يدم
 ةدارأد :ءرصعلا ةالص ترض
 ءاربأا اوروسا!ثدد>و ءوطولا

 ةدازال رك_ءااءام ريثكتف ناك

 قع هون درمتك كلذ نممعأو دام

 انءاملاو وكي تأ 0

 ةوكر رلا ى.ديو ةعبأص أ نيب ضر

 أ اوبرثشو مليا قا
 ققبىذلاءامملا باضص) دقن

 ا 00 مو رلا

 ثددتخ ىو ىف راتلا خفف لاق

 رظف,تحلاش أ[ الملاذ نبدي رز

 ذدحع عق ةوئل د ناككف ة ةسس ىلا

 ثردخ فو ثزوكذ ذأ انيتمقلا

 «عسزأ مه وهي در هيدر مهو راكا اذا رام ا.متءهللا ىذر ع ع الا نب ةاشو ارنلا

 ماوايةاؤنولةءو نورثكي ||

 مويديأ ,نوفرتشباوا هج يىت-تعفتدا تأىلات ,راذؤ ىلاعثهقلااعدوركيلا ف . اك

 ااراسنالا ارهغامهلل اراصنالاحدم ىفءاجدقو ىا لمآتملفلا فوسمتال را هأالل لو هءلع
 ا سائلا ناو قيعو ثكراهئالادا آلا ىرارثلوراسنالاجاوذالو رامدتالا ءاناو

 أ ىلءلمم-هالارع س 1 اظذاق او مهمتي سه نو ءاوزواجتو مهتستن

 || سانا و راعش من أراصنالا لاق و راصنالاةيرذ رزه , رذ ىلع .و راصنالا هب رد دى وراصالا

 بوثااكلذقوننوك.ىذلابوثااران'الاو د_سللا ىليىذلا ب ولاراعن ثااو ىأراند
 مهضغنو نامعا مهبسراصتالا لاق و مه معغ ن هلل و هماء هلبا ىلصة ماا ب رقاوةب قدا موف

 ءانيأءاسناو راسنالاءاسأإو راصتالاءانبأءاًمالوراسنالا اًءالوراصن !'لرفغامهالا قاف
 ىرارذلوراضنالا ىرارذاوراسنالا آرذغا مهاناظنا فوراضنالاء ا أءانأ ءاسلوراضنالا

 ْ لاق و رخ < هلا ِ .ومااو هللابز 0 هود لس ر نانبتالا شمال ىلاربلاو مويلا وأو مهدارذ

 ود 000 باو هوى رص دق م م هرمضل نم .وىلاذآ ادقثوهاذ اند ةراضتالااوذ ودا

 مو ىلع بد ةقمويلعى تاز“ و قذغ أد قف ممذغأ ن هو
 اقتتك ةجاعمهأ ىذقن
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 اماسنأ هيبنل مهراتخاو هلي درازءال مهرادراتخا هللانا عرسأ ما. .ةأاموب هدا

 راصنالافلاقو قاَقْدْلاَذ :آمهذغو نامالا ةنآراصتالا بح ملدو هم هءاع هلاك صلاكو

 هللا هدول :امهذغبأن هو هللا هدد أ مهمحأ ن نم انما مهضشيالونمؤمالا مودال

 حدمىفهسنءهللا ىذرنا ست لاق :وكافان الد اهلاه ىلا سانا !بحأع م ًاموللام نالاق و

 | راصنالا

 رهتسابراناوءوئذهاا نيد «» م-هرمضئ ازا هللا م_هاعم
 . اورسةهفامواوفاحامو تاس اناأل ه اونرتعاو هللا .-ىفاوءراسو

 هلع! ىلض هنأ ةبلعث ورع نعذ كالذرعظت ل-و هم هلع هلا ىلدل عاودقو ىأ ىهناا

 اموةلكنو مه: و وموهءاهىدةءاموق هوكى اطهذاان لاه ناد وق عن :هوأم وق ىطعأف ىو

 هيشعهقنا ىقر ورع ناكن ف ةيلعل نب ورع م مريخ او قغلأ ن*مومواقىف هللا له امىلا

 ع يسااةعاضرلا نم «ملو هيلعهقنا ىلصدتخأ ترسأ او ملا راهب نا فرسي ملوي

 اهنا اتش اوءا ريغيءاهشلا لاق وةدع مب 3 وةك اسة سك ة اة مودخ :ودفم ة 2 ناشا

١ 

 | ىتخراسنالا نم هفث ”اطاخذ_تأف اه كن ةدسرال ؤوكيءاصتخأ !ىلاهتئاو لوةت تراص

 ث د1 ١كالذةءالءامو لاه كح 1فاد#ا تااقفرد ءوةماع هللا ىبهة هللا ل وسرام او وأ

 قادس زنك اطلا ىلا ىطهأىناف موق عم :نينوكس هنا ارهللا ىلا مج رااها لاقت

 ا ىائلتشأىلا هللالوشراب تاافهنءاجة نار 3 2 و ةيلعهللا ىلهمدقانأف ةنارهللا
 - : ا

 هندشناو هلام

 هنا ىلصف أ اوءاربلا لاق اهُرَف رفَش ب ىلع لبن وه 6 هللا ىلص هللا ل وشر لغة: نظن اعف رع 'لذاه ان: سرقة ان زنا ىو رئالمهري و:

 انياكرو نغانتردصأ منأ مثدمعت را ريغاه اك رتفءاربلا لاك ةعاسأةوعذ لاف مما يفهم مث هللااعدو قة يقات ةؤلديإ سو هماع



 1 لاه اء ماع و اهرمعهللا ىشرىعا رد انيدوس نت نا ارعنعنب هه ىف واواحترا تح موباكرو مهسنأا وو رأذ ةءاورؤو

 سو هءلغمللا ىلسهلا سانلا يشم ااه هرتغلمقو ةلوتلسقو ةم.دطاوهل.قر هس ملسو هدملءهللا ىل هللا لود عم

 ١ هللاوشد تااطقلأ نب ىلعو ريب 7 اعدول وراء هلا ىلصلا راش ءامملا

 :وأناطخ هنالفاكلا ردك, كلذ ةمالءامو لاق اناسا هند دنتاوت أ

 فره ك:كروتمانأوىانباففأ ةياودقو) ىدهجوف(ةباورفو)ىرهظ ف اماتضضع ا
 مكي ناف ةقداصرف وكت تااهللاق(ةباودفو) ةءالعلا لو هم هءاعهتا ىلص هللا وسر ْ

 ىتضطعفريغصت 1 أوك هتنال وسراب مث تلاه مث اهدضعع نءتفشكفا كس نا ارثأ

 هللا لص ماه كلذ دنع و لفأت لف ةمالعل الو هملعمقلا لصمتال أاوسرف ةرعنةضعل هذه

 هما. نءاهلأ و هانم تءمدو ىا هم ءاعاهسلج أو .ءادراها طس رامئافاوا سو هيلع 5

 دفرىا ىبسأ !هتيهوعس انىفشت ئةشاوىل امم ىلءاها لاق وئااهمت رع هنريشأف هساز :

 هتئأفامع اهنأل' و>راذم وق هس هنو وافل وح ألح رلااذهّنااهءوق اهللاه نأ
 كتان ثلا تنأنف كركن املاك ىفرعتأت اقف
 مهو سلا هوت دامتا ميبحر ,ةاهرثأ اذهتبدش شع قتكت تضمن مو تاذل ايفل

 اهريخ دابهتماههوقىلءنعاىل ٠ةأسعاال و اهاثنةمركم تف رعاس أ اهل هب هه ونفالا هنن

 ىف 0-2 تدبح ان اود اودم رك ةسم ىدنعق تأ ن الاه و لبو هما.« هلق ىل- 1
 ل.ةوةيراجو لودكم هل لاقي امالغاهاطعأن ىرقىلا ىفّدرتو قه :ة ىلا تلاهكمو ةىلا

 ملعو هم وهءاع هللا ىل_دهيلعةمد اًهلانا لدقو ءاشواءءئوةب راجو مع ًاهنالث اهاطءالب

 ىذلاءاطدلا اًذهو مهضهدلاك كلذ ىلع مالكلاا مدن وةملح ل 9 تلا عاضرلا نم همأ
 وظىذلا ساللا رس ن مناك امنا شيرة نم فلو مالو هملعهللا ىلصهتنا لو رواطعأ

 ممم الكلذ ف نيئاغلا نذأت.الالا و ةماعلا سانا مد د رأن مال سو هملع لنا ىلص همه 1

 السر سنع ةعذ درأم هه ون اوهدؤو لو هملعهللا لص هيلع مدقمم اجا مهلو#ياح وكلم

 معةدح رطل ولأ ود رضيفأت ىكحر ادا او د درمص نا ريغ مهسأ رو نيإس سم 0

 دقو ةرفشعو لصأ انا هللا ل وسراياول ات ىا ةعاضرلا نم ملسو ةنلع هللا ىل هللا لور

 مهتيصأئن لهف نا هللالوسراماولاك (ةياودفو) كءاع ىذالامءاليلا نم انباصا
 كب ١و هللا ىلا ناعوت :رثوم اوقالا ىراَدثن هو تالالثا وتامنقلاو نا اوّءالاو تاهمالا

 قاللا كئضاو-وكأ الاحو كتا عربا ظااىفامغاهتتال ونواب ريهز لاعو هتلالوسراب ْ

 هلاك وفقا نزاوغ نمتناك ةياح مل وهرلغهنيا لصدتعض م نالى كئافكي نك ظ :

 كلمىارذنا!نءناهغعئلوأ ماشلا كلم ىار رع بأن ب ثرجللا:هضر أى اانيلسولو | اذا

 نيا ونكتسماريخ تاأوا:ءلغهثدئاعو هفطءاف وحر هفأ رئام لمعان ملزنمت وى ةارعلا ْ

 . اهتماهيلبوهيلعمقاىلصهقطعت ياناس هدشنأو ظ

 ىلاكلذة آو سن وذ نأ تنب

 ةئيباصل اهل لاقي ىذلا لدخرل !!ذسف ىلا ىاسذت الجر ىبةابمعلا سدح ىا ثا لس ىلع

 أةضع تام

 هنأ ا.ه افامهذ !لافو اههتع

 ريغ ىلء ذأ سها انمةلث اةلطناو

 اهيا نيثدا نم نيبا اجر ةلدأس
 اعد لو ةماعلا ىلضىبنلا ىلا

 نيتداز-لاءاوف أن مغر فأف انا
 قى هديعضومت امهظاوقا"اكوأو

 سانلا قىدونوروقولءشسءاملا
 ةأرماو اواهْثُف اوةةساواوقسا

 لات مث اهئامب لعشر امزطنم :ءاه
 (وقوحا هيادصال سو هيلع هللا لص

 اهرط اذ ئادمطت ا :ًارملل ىااهل
 تقولا كلذ ف امس "هلباقميف

 نماهلانامو اهموقلاريساا نع

 اغا ممطعب لاك امئامذن آف وخ و

 ا هئامذخأ اوزادساواه دع

 ضرف ىلءو ةدن رح تناك امال
 ةرورضف دهءاهانوكتس, نأ
 كوامملاءامملال ملل مدت شطعلا
 سف:ناىلءض وع ىلع هرعد أ

 : ىدم:ٍل دو هما هنا ىلص عراشلا

 ةوعنباماها اود سفن لكب
 اهل ارعج قة وسو ةقمقدو

 اهواجيو بوث هواء. رثكأ اماعط

 نيب وذأاا وعضو واه دريتعل ىلع

 سو هنلع هللا ىلص اها لافو ميدي

 أايسش كئامنع انأزدام نياعت
 2 اناقسىذلاو مهنا ٠ 3 لو

 اولا ةفمهتعتستحادقو اهاهأ

 بمعاتااتةف ةنالفان كل د-ام
 اذكواذك. لهوا

 اهاو-نم ىلءنو ريغ كالذد هين ,واسملا ناكيف 1ة> هنل'لو.رلهناوأ مهاكماةلازضدال هناهتنا اوذتلاقم لعفام مهل تكنو
 ىفةيغرمكل لوفادعالام كنوع ديالو »نا ىزأام اهم امونلازأل تاغ مفيم يهىذلامرمصلا نودصيالو ؛ ني يلا نم
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 نيب سو يلع سنةئاضب اهم لو وشو اوس وز ءىةصتا 7 مساوي السالاىف اواشدزاه وعاطأت مالسالا

 ةكتاضممانملعا طدساةدادق ةقىلال و همل هللا لضلاك مءامنم' ئكدامقَو قا وهنع هللا ىذر ةدامقىلالذ ايم

 اوكشفديدشش طع مهياصاممأملا

 م-دزاف مهقسةدادق وأوهحدتىف

 3 ردم ةأْضوملا ىلعسانلا
 ىلصلاةف مهشطعةدشاءاملا

 ١ ىا«لملااوئسحأ لسو هيلع هللا
 دشالا ىلغاودرتالف م اوال

 ١ اوك رتىاواعفنىو رسمك اك

 هللاىذرةدامق وبا كاع ماس دز الا

 ا لو هيلعفللا ىلمل خلا هع

 دا ار مههقاسأو هسح لق ىف تدق ١

 ارقد قلاب ٍِب م

 ىسحةداّصو برق نم مهعم
 ىلص هللا ل وسر ربغو ىريغ قزأم
 ىلا ةذءاملا ببص مل بو هءاع هللا
 برشث تح برشأ ال تافف برعم

 موقلاقاس ا لاو هلال ورأي
 برعشو تب رشف لاق ايرمش مع رخآ

 سو هيلعهقلا ل سمن ال وسر

 دنورك د دنعدودولاف مدقتو
 معلا هيلااو مم ةرازف قب

 لس وهل هللا ىل-ك موأ اعدو

 قح ايام ات تراماف

 هضاب ملا عداف لام اقرت رو

 اتاعالوانبلا و مهللا لاقت هيدي
 باطلا نم ةمح ان ىلاريشإابك

 ةانقئكداول' لاو بح رفتاالا
 نم نم ]دب فرصلا ع :عئانقو | روس

 ا اضع ١ صرنا شيلا اعدذ ةدلبيبب هملع هلي ؛السيلع , ١ا/ +

 0 ا ا م مس

 1 اد ندم م عرسمو# :ءرملاكناخ . مرك متلا لو دان ا |
 ا نلف 000 # ايدو تكمل 00

 78 + رطيمبلام ديان ٠ مر ادب وسحب
 ١ لصصانتو وةءتنأ ةيريلا ىده * هسأن كم اوةعيل هونانا

 !! 0 روتش»# وقءلانا كتاهمأنم قهعط 1 وعلا سات

 ا مكيلا تحاك واساو مك و واْسَأ هقدصاث بد! نس-أنا ملوهيلع هللا لص لاذف

 أ نينفئاطلا ىدح اوراتاف هقدصأ ىلا تيدا بحاىراضل اظل فو ىا مكلاوما مأ

 أ أ نؤمدقتالمكن تانظ حم كب تبن أتسا تا 3 دقو( ةياودفو) لاناااماو ىبساااما

 | ظفافو هلل ل ةرمشسع عضوا تفائاطلا نفل ةةنإ دهب مهرطت ا لبسو هءلعوللا ىلدهنال ىا
 | مكيلا بأ نيرمالا ىاف اهعذإ اوممساقملا تءئودقم هالاق مث هلع هلا ىلص هنا

 | مماقملا تعقودقمول لدسو هلع هللا ىلص لاهامتاو 7 .الامأ ىب_سأ١ مكا ب اطا

 1 | ىلص#ف عقر أك هلبقمهلعنياسغاو مسقلا دب هاى ةرمسالا ىل ع نعت ماماللز وصال هال وا

 | اك اماولانقذ ىرارذلا نو :لاسرلا ىف اذ_هنا ىنئالو زيمحدو يف ل سو هيلع هللا
 ْ ريعبالوذاذ فو .اكتالوانبلا بحا اوهفانءام اوان“ ءاسف ادع أع ددرأ آيشباسحالاب لام

 )أ اًذافمهل لاق 2 مكصا اوهق باطما. ما وىلامامأ ل بوديلع هللا ملاقف

 ا ىلا لو هيلعهناىلههقئالإ اوسزب عيدتذانااولوةفاوموقساناانرهظلا تناصانأ
 |  لاقناد_هدىاانثاسوانئاماف لو هلع هللا ىلص هللا ل وسرىلا نأ بلا رو نيأملا

 | مكيلاسات نيالا فركن اوان اولوتو مكمالسااوروظا لو هملع هللا ىلصم هل

 أ همسه أ ىذلاياوملكتف اوماقرهظلا ل سوهماع هللا لصهننا ل وس .رىكصال5سانلا

 ا نافدعباما لاه مث ل خأ اوهاعهللا ىلع تا ثادمد ا لبو هيلع هللا ىلصهقتالوسرلاَةذ

 | كلذب بطي نأ ب حا نسف مهيسمهلاةران'تبأ اردةىلاو نيي'ان ١ اواجه الو اوه. مك اوخا|

 | انملع هللا"قيامل قأن نايا هيط ذبح هظح ىلعن وكم نأ مكنش حان هو ل«ةدلف |
 | مكنمكسق نماماولاق مل#سو هيلعمقلا ىلدص هلأ ظذافو ىراضااىف اذك لعملف

 أنك (هبا اورو ةو) هيد -أ سل وا نم ٌضئار ةت-ناس الك هلذ ىباا اذهنمدقمي

 | | مهؤادف ىلعفءادسقااذخأي و ىطعبنأو رك نم ولهفتلكم هريسَغ ىطعيذأ مكمن حا

 ْ ند ياهل اقف كلون م ادد قبلوا امام همأعهليا ىلص لاق ُح

 سس سمسا

 ويت د1 ..ثدحالاةماننمدحأ نجيب و عازم هيدحا هم ةمحات هل دام نيومدا و مس اوهو ىداولا

 ناهلْلا لو دايمستجلا نين ركدا والاقت اددداشطعا وشطع مهنا كوسا ةوز خفف مدقت ةوريتكلاز مما ىا معلا - د وحلا

 ءاهدا اتاافىتح اههعج هناا اوك هدب .عف ةرف مذ لان كلذ دن و. أل افانبة تأ | امل هما عدافإرين ءاعرلا ف كدوع دقدتا
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 هرزاغمف فهنا ١ىودور 2 تعلازوا تاه دو لةر انته مة نهم هءمامأ» اًولق تيكن اباه اهيذ ةروظو تهغئا
 تك لاك بااطاباّنأ هللادبعهةج نع هسأن ءامونع هللا ىضر ضصاعلا نب و ورعب اهتادد عند ه6 نب يعشن ورءَنع

 كرداف ةيلهاملا فهءفن وتقل وناك نر ب را َّق دوس مسا ءاوهو زامل ىذن ش

 لاق لبو هءلع هللا ىلص هللا لؤسرل ووهفاثمل ناك ام مهنعىلاعت هاى در راسزالار | ْ

 لافو الؤدرا# اردو وانااما ن دس نب هند. علافو الو مةوطوانااها شراب عرقالا |

 لرسرل وهفا:] ناك اه ىل ياسو تااسةف الف با تسوي وان, اما نشا د نب نما.
 ثرح ىنوةذعضاىاىناوةةهو ساده نت ساسمغا!لاقذ ا ىل_صدتلا

 اًواحموقتلاءال اوهل سو هءاعهقنا لص هنن ال وسرلاةؤ (هنا ورفر) اد اد رقم ىف اوعريد ٍْ

 اقما الا نمةدحع تاك نفأ٠ثءانشنلا وءاشالاب| ولدمدب دلو مستر رمتدق 4 نيلم

 نم ضار 5تسناسأ الكا ناعاضرقلذم_ماءدرماف فان هوا هدريلف د ريثأ هع

 هتارصق ةرذااو مهءانيأو مهفاسنويبلعا ود ةرذاءا وانك را ولاانءلع هللا ىدامل وأ وأ

 نئريتشي دى اما ارعغالو نعضب قتيلان ملط قنالال اهي دانمئدانء اسنان هيلع ٠
 ايي حل نم والا. تائيصا لاق هنءىلاعتهتاىذرئردخنادءة سيلان و ةضءم

 مكبلا ديأما اوعنسالاَمْفْل لردلان ع لو هءاعهلفا ىلصاهلن ' ل ومرات انف نهءادف لنا

 ةللاذر ىزدانادء عم ونا لاق داولا توك, ' املا لكنه سدلز : نئاكوهفهتلاىذطقانف ١

 هءلعدتلا ىلصهلنال وسو لا ىرغدأ ةدو ووملال ارءلانام ارتد وييااتناكو ه:ءىلاغت.

 ءاملانأ اولءاح و هو رصين أدسا عتب هقلط نا هقلااراولو دووملا تنذكا لو ْ ْ

 تاافامث د د1!ىفءاحدقو اداوم هلفاحب رخال رع ىلءهدةرها داولا همم وكدا ىذلا |||

 اهح هئفدك لزغلا,دلولا نءزردكتلا نالىا:ىولئاذأولا لزعلا هحامنناو لم قف دؤينلا
 اكس ناةفدخ وب ىذاازمهسءااة ضد رقااؤاط وسام كلل ذىلءمالكسا!ضدتو ؛لمأنمأ

 هل اهب ىلا هد هللا هور هب ٌنَههلا

 ءادم_ويف لاذ ل بقدل 1-0 ناك دان زاوه ىلءالضن نم

 ءا.سلاو'هردق ةرهكلا !عطو ٠ عاضر تح أ هفىتسااقأ هن عا

 ءاد_ه ءامسا | اننا هن ص و اننلا تهدهو ارب اهايخ مع

 ءادزلا لاذ هاوحلضفئا « ءادرنءاهاىفططصلاطشت 2002

 ءاماهمق تادم_سلاوةو_2 ل !ةدمسىل هو همت دغف ةيسابسص ا“ أ

 ةيدعدسلا ةيلح ىختلا ةءاضرلان ءهمأ هلق نزاو هَ قيوم ءلء هللاىلك قاعائا ١

 لفط و٠ و1 ناكل سو هلع هللا ىلصهما لحال مه ةدعااماو .ىدآف الآ ةمد تساؤناكو ١

 ىسا كلذ تن عاض راانمهمحات ا لجالو م_مقدس رثئاذملا وءا را ( داع 7 م
 0 هس عسسم
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 بحاصراشأنز راوهن ءملسو هيلعهلنا ىلصدو ةعملاولاملا بر ىل ءبجاوو صرف هلال ِْ

 ناىلات و ثق شيطعلا
 الو ةيلع هللا لضوبلا نعيد
 هلتلقو تن اء أنا اانتاقف
 دف ١ ةهيم ل مر ىرئالانأ رو كلذ

 ىلص تاكو ةيادملا نع لزن كد و
 بلاطيال اهءدر )0 وةيلعهللا
 ى وفا منتاقف تادطعم ,ءالاقو
 برضىا ضرال ا ىلا ه: هما
 لاعؤءالاءاذاف همدقإ ضدالا
 اًضدأها ورو تت رمشف مءانبرعشا رس
 هناص-هتناورك اع اودوسنبا
 06 اًرمعم ند )ب لءأىلاعتو

 ماقطلاريثكنت لو ةيلع هللا ىلض
 ىور ههناعدو هدكحرب ل لعل
 رباع نع امهريغ و ري راذلا
 َك ام_نءهللا ى دز هللاد نبا
 تدارلاق قدنلل ارق ةصق
 اد سوه .اعهلنا ىلص ىنلا

 0 منط#ءلار و وف وادي دش

 عاصهيفاءارب ت رشات عوملا
 ُ ءايلا 7 ةيةهبامنا و ريعش نم

 دال وأن مذ :رغصلا ىفو ارغصم

 نحادةانع(ةناو دفو) زاملا
 اهتعذذ ىرملاللايرذتالىا
 (ةياودفو) ريع_كلاتزعطو
 ريعشلا انا تندطف أر ءاترماف

 هللاىشررباجَن ء (هءاودقف)
 اةيلخم] درعفر مق داللاموا واناهنع

 يناىلا و هل ةريد- ثةيدكاذل "س
 50 ودق ونال ماي الثاةماورعت## بوضع م هنط فماق ملزاناب 'لاقف ق دنت ىف تضرع هيدكه ذهاولاقذ لو ةيلعدقا ىلص
 قأ أممالتلقف تيبلا كا ىلنْدياهللا ل ؤسرا.َتلّقف ميهأوا: لوهأ ابيك دامقب رض لوعملا لو هيلع هللا داع وأ :١ذخاو
 ينحر ريعشلا تنمو رقانعلا تع ذفقانعوريمش ىدنعتلاقئ  كدنعةرص كلذ فاك امأسش دو هءلعهتلا ىلو ئنلايتبأ 1



٠ 

 رقحادةنهلاو لبو هياغتقا لصىألاس تقي مةيسمربلا وعلل اناء
 2 هير راسف هيف هعمنعو ل ودمأ هللا ىلصقنا لوسي ى ىنصهذفت هال

 ؛ه ليبدو هقالوس دا تأ ذهن فن دمي هريسعلا لا ثودىءيكعمرب .ةةوتنأ لاعتف

غل ناديرأت نكجو زالروا
 / هوس 

 أ اهاطغاف ل سو هيلعمللا ىله#ت ا عع مف ةرلااهردقاهّوامسو هرفكر غص تخالا كار (]|تركذف ةودلاهءدسو ف قرص

ل»ادهاسأ بسن ا كلذ دبس نيرمذاطا مهو ىف عقو تح افورعما هعمل عفو ارب عرتما د "ا ها لق سءطرشك لاهو هل
 ا ًارسسكإاو

 ٍإ 2 .ءادراهل طسدن اهلل وهماع هللا ل_صهرب نموا ه> و زائد _مت ىلا تدرملاك« ا

 ا 30 رشا !ةدسل هتسسا مبدس هةراغالمظءف رش ءادرلا كلذ فرشىا هملع ساو ْ

 ٍ | انهيلا ةيسنل ايهيقىتااتاد سل !تراصوءاضنلا نم همق نمةد.سىدلا كِل :ةقتياصو

 نيب واّتءافش تلبقوى سلا ىف ةءفاشلا هةر وكةملاهتخان وكن يب عمدا لبمأةءاوءاما

 || فاضيو بسلا غسج رو هذولا لاؤس لعرصتقالصالاو. نزاوهمييةلئاسلانوك |
 اهدخا ني-لاقؤاهد رينا أن هوس نب ةفي.عدنع تناكم هز 2 اع نءر روغءالا ف اهم

 ٍْ كلذدعباهترم اه وادق فن[ لعوامل نلقي لطالب يالا رغ فنا

 | هللاقو لبالا نمةناماهيةهسواسن ادمن اهذلو نمُكل ذ ذخ أ تس)ل.ةولبالا نمرمشعب
 | نيزضىادح او امحاصالو رداساه وفالودلاوباهتطبالو دهاشامي دئام هلناو اهدلو

 ||[ | دةوريهزمل كلذ لئاك ل دقو دادشالا 0 نءوهو ريزغىانؤذلاب دك اًساهردالو اهقارخا

 ٍ اهيفكل هللا ٌكرابالاهذخ ةنمعلاب ةناهدلو وهرسهزن وك ثأزا وأ هفااخاللاق.

 ا |سضي نأآ شى سلا نهّدربث اف أن م قاعد سو هماعهقنا ىلص هناعد "هكرمو كلذولاك ْ

 | لاقف .ةعاضرعمهماعرص مث هنء تاع م ىناق بالا نمةث اما فدل عفداهدا وناف دكا قا
 [اهدخ لامن هذعا ضرع هلع م مث هنع ب اغذ ىلأف نيسجالا عند الاف ةناملاءاهذ ندا

 ق-حروتنل |نمزمفللا الوةمريلا
 هماعهّلئا ىلسص ىلا حاصنق أ

 عنصارباجّن ا قون !لهأاب الو

 اوامىا مدجب الهارو
 ىذلا ماعطلار رو ءكاوزم _عرسسم

 اوموقلاقفةياو ر فوه. اعد
 الف راصنالاو نورحاهملا مايقق

 *اج كلو لام هنأ سعا ىلء لمد

 نيرجاهاانلسو هيلع هللا ىلصىبالا

 له تلا مهههنءو راصنالاو

 لاف (ةءاوردو) مث تاق كلأس
 هلئاالا هلع 0

 عاصي ءقافلن! اج تلقو ىلا
 ىلع تاخدق قانءو ريعسش نم

 ف ءاح تدخضتفا' لونأ قأرعا

 تااةفنيءأ دنمل اهلا ل

 تلقف كماعطوك كالأناكى ه
 نمل عأ هل وسروهللاتلاةذعذ مم

 اهني او روان دنعاسعان ريخأ

 كي تااقرو يمال لوثأ 27 داش

 ىنلا هبل عا هناناهاءاالف كيو

 اهددعإم نكسسو هملعهللاىله

 اهاعا م_ءادل وسر و هلل |تلافإ و

 كلدلدو ةدا.عااقرخ ناكماي

 اهلضنلاكو اهلقعروذو ىلع
 ' .بتره 5 ..ةزيتالو كم , نات اللسو هيلعهلبا قنوت لافي راصنال ادوهمتنأ هل :مماهمم اواهنع هنا ىذ ر
 كلوا مو هيف سيقان هلة أرملا ثدح خاف سائلا مدّة ل_بودهملع هلق ىلص ى ثلا اج و تنخشراو دف وءأجمنء ىجسأ ىت ىح مكتبه

 . نمقرغاكا ىدقاو اها لانتغ كتي ورف عصري ةزياش عداربا دل ةهكيبلاءاعدىا كرابراهنقصيف اننيبىلا دعمت

 .[|أ لاقت ءنءاضوعم هيلعرم هسنع باف أني سصشع وةسجخالا عفدأال لاف ني نيم ْ

 سلا( هياورىف د: ةرمشعتال ااهدخآاللاةذ نع خشه اود كتااهذخ
 1 م مدقتام هللا ة فة

 0| ةمطبق ة.طيقىساا اسك ٍلسو هيلعدلل !ىلصهلن' ل ودنا ةةيمعالاف اعدإ اراهذخأ ل و

 فاقأا مظبةمطنقااوأ ون هنماهاذخ أى -اهةرافاسف ىدتءاهل كاذامهشاوال لة

 ريمغملا نمفاَقأ !مضورنصمل -هأمدهو طءقالب رو :ةمرسه»ناهث ن 7 ضسأ بول دوه و

 داب درمأسو يعمق لدتا وسرذأ او عزو مهضعن مالك ف وىكا بسنلا ىف
 لوسر رمأ اولا اساكألام مودا حيرت عالن ةعدملا بات ىب سال ىرتشرف كم م دقي نأ

 1 بميدجا هخترا بارا :زءني كلام ل بهأ سدح لبو هيلع هللا ىل_دهقلا
 || لوسرلاةنانئاداغك ءاوأ هلال -راماولا دة كالذودفولا هلكوةيماى أن هقلاد ع
 ا | وعني ذللاملامؤ نامومدا 'ىرجتن ارك وخل مهدي زاامعا ملسو هياعمتا لضدللا

 هقالز«دايارلاف ايمان لاا تا شق وجنذو لو هياعهلا ىلص هللا لور لاهو
 هدم هد و ها سل مس

 2 طش

 تمس امفبم يجيب
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 نافىدهأراذهىلكلامةبقإ 18١ 2 قيؤاومت تفرغ وزيللاز سك لد ف اوطغاشتالواول دا دياتك لو هلع هللا لم لاشن ةياور فور هاكزيضلا نه ن أو ىعاكر وتو ىلع ىا طغتلا سرب ناو عاعظلا نعاولامىا اوفرحخاو ةوكإ روح اراك ادسةل هلي بفاقد راك |ةرشع شع عقول هعماؤب يلا وقل معو اطولزتلد مك
 ةياور وو ةعاجم مهتياضأ انا ا ا

 ىدح سايئااىلاب رقنلازاخ ١
 رولا دوةدو نيعجحأ ١ وعمد

 .ىلك لا.ةفاناك ام"الءأردقلاو |
 ىد نو لك انلزنلف ىد_هأو
 اناك افةياو رفو عم أ انموب
 ىللدحرخافاثلا رهان د هأو
 حبب رصو كا ذ بهذ و ءولعهللا
 ىلا فرغلارمماب ىذلانآاذه
 رهاطفاادف لو هلع هللا ىلد
 تحتم رب نم ىدقاو هل اوق

 رشا ءمنأ ىلع ”لادلا اهولزتتالو
 امنافا هند عجبا نك وةأرملا كالذ |
 ىودر فرفلا ف دعاستت ناك
 سنا نعام هريغو لسو ىراضلا
 لاق لاه دعها ىذر كلاهنبا
 ىراصنالا لوس يديز ةاطوبأ
 سنامأ جوز وهو هنعهقنا ىذد
 ماهو اهنعمتتا ىضن مياس مال |

 ثءوعدا امهءهلاىذرسنأ

 هنلعهللا لصهلل' لودر وص
 ع وللاهضف أ اًقيعض لو

 .دقوإمويلعمقلا لست لور ٠ تئجةططوأ لاقل ل ةياودفر

 هنأوو ربحا لبو هناعمللا لصقل وسر لاقق فت عيضتاطلا نص مق دف برع |
 عم_ضام كلام خابالف لالا نمةثام هتيطعأ و هلامو لهآ هءلعتذدر 1 نانا | ظ
 نانا نملزن ههدءوانودوذومهلهأو هلامث أو هموقىف ملة سؤء.اء هللا لدغ هللا وسر |
 ءاينهدلا نأ ىددهضكز وهدم .رقبكر ولاطاولعاذا تفيقثهدح نأ انوا .ةدتسم ا
 لسأو ةنارغل ا دكردأف لستسو هيلعمللا ىلصدتلا ل وسربوطو هئاح از تكرافوزممال# |
 ردّيال ناكسف نزاو* نمل -أ نم ىلع ادعو هساء هللا ىلس هز عت ازهلاموةلهأ ةملغة رو
 || سلال سرب هنعىلا«تهقتا ىذد ناكو: هلمسالا ل-رالوهذنخأالا تقدقملا حرش ىلء

 ملسو هتلعهللا لصىبئااىلا ىلا ارعاءاءوىا ها ل_-وهياعدللا لصدهقنال )وسرت محفيامم ْ

 هةرصةمدارملانال نينكوهو مهضءبلوةيدازااو»و ةنارعللاوهىذلال خا اذهىفأ
 دتؤةساز وة نةدمقاذ :وإ عارم دم 2 وة-هجيلا ارعالا كل د ىلع ونمو نغم

 م رخأل_برفك رك هل لاف اورو هنلال ودتداب و -ةفأ لاق ةره-هامرحأ ْ

 لئاسلا نبأ لاق هنءى رس اف ىو !هنلع لزم ةعاس تكف ءظد خب كنامدعز هدب |

 هللا ل2 هلل اه ةءاو رىفو ققالحلا رثأك::لسغاو ةندحلا كك دتع غلشا ةزهسعلا نع
 لاةةقولانا اذهل سغا وةك هذه عر تنك لاف حيف عنصت تاك اه سو هيلع أ

 لوش نمتكالذادنتءاو كل _عىاماصتاكام رعاق عاتصا ل شو ةملعللا ىلص ظ
 هللاىذر يناثلا ا:هامادنع جا رلاو مارحالا د:ءى_اععا رحالا ل يقسظنلا ةسرخم |

 | فيرمشلا هسأر ىلع فتوةلجر (لبسو هيلع قا لص .ءاجو) كلذ تاَيِصَسا هنعىلاغت
 هل لسو هملعهللا للطلاق !دعوم ل د-:ءىلن اهلا لوس رابلاة فلو هلعشا قد
 نال ىه ىل_و هيلع هللا ىلصلاقف اهعار و ةنئاض نيفانت كسا الاقنمكسش اف تقدص |
 فدو ماظع ىلءهملد ىلا مال_-ااوةالدأ !هلع ىبومة.حاصأ وازع تامكتحا ذقارأ

 | ةال_هلا هملع ىسوماو مكحنيسح كلنماكح لزج او مزيجا تناك الملاو ةالصلا هيلع
 هللاهجر ا زغلا رك ذادك ةلا كعمل خداوةياش د درثنإ ىمكح تلاقف مالا او

 قارهلا لاق ايرظا هنو هداش تا محصو م اجو نانسيزب اي رخااذهز ىواضخلا لاما

 2 0006 6 55 ا (||ندكلاو ب دءولا ف الان انهللا هجر كما هوحو و كالذءاقولا بوسويلا :اولأف تلأسف ةباصعز هنطب يصع ١ يبل 0 وسلا د

 دج مامالل ةيارد فو عوملانم لأ نسر كمال دعولا الانا هقتاهحرنىل ازيةلارك ذو: .بتخاو مازال كزتو ماوج
 مأ ىلع ل_خدفايواط )بيو هملع اي كي ل يا ب يسنللا هللا ىل_ىىنلا ىأر ةلطابا نأ ْ 0 ةعسر نم هنف فدع نع ءاحاف كلذ لد وىا ءاقولامدع قءعدعول نمد مزعاذاالا
 زيها تفلف راجت ج 5 م ريش نءاصارقا تح رخاف ما تلاةق سو هدلع هللا لص نلا هاك ش م ىف كل دنع لهنا ماس
 ىلا ئتلسر أمم ةمامءلاك هر ىلعرانممللا ضءتزاداىارانلا ضعس ىاىتئالوىطناتيصىا ىديت هتشسد مهضوم
 هبا اريقو هلع تف سانلا هم ودصملا فلو هيلعهقنا ىلسمش الوسرتد-و ذهب تدعذف لو اهيلعهللا لصفتبا لزسر



 "ذو هقلال سرا ةرنئتاقل الا ماططل لاين تلقةلطوب باكل ةرأأ سو هماعهقلا ىلصالا ل وسو لاق مهماغَتَدقم

 00 هئايا مهدي انبات ةاطناو الجر تونانعو أ نوف بدم مواوقاطت ازواطنافا او هوق ةياعكا نم هع نال سو هيلعهقلا :

 اَهَدْدَفَىَذ ةلموةءاعهللا ىلص ةيمركلوز هذا زخاناو تادف ىدي ردنا زاحلملا مم سهلا ثيل كف 0 5
0# ٠١ 

 .ى- هدم | هتريتاق ةطظابا ثدى

 اةةةذق سأأا لاه م مم

 ءاحدت ملاسمأا عال وبا لا

 ل--و هيلع هللا ىلص هتلالوسر

 مهءعطنامأن دذع سداو ساالاو

 هللا تلاَقث مونكي امَوَذَو ىآ
 هنأت ةرعانملا كل ءأدل ]وس رو

 ىقنزقلا روظل اد-عدالذلءف

 ىف ىلء كل ذلدو ماءطا ارم 56

 ناعرو اهنعهقلا ذر ماسعأ

 َّق !ىح ةهللط وبا ىقاطناق اهلقع

 سو هيلع هللا ل هللالودر

 كوعذب اسناتاسرأ امنا لاهو
 عنبشياماند سنع ا 0 5
 هما *كرابمهقانأ لاقنىر أن م

 لدى هعمة نطو و ذم
 ْ هدهلئا ل ءرلاقذ مياس 1 1ع
 [هحورخ نأرع هزل ننةورعلوق ديوي ض1 60 مهأالظو مهرا ىف | ىل 7 ىف
 ماس مأانىإ أه 1 اعهلئأ

 ىذلازلا كالدب تن 10 كدتعام

 هللاوز سنا عم ئلءرات ص

 0 هللا ٍلض هلتال ا هلع
 أ لئا: ةودكم ىلا د ثعدوىا زاهملاب شا: !ارهاو مهتيه أس اذأاذخأماو ودعلاةرثكو ىاأأ] تن 9 7

 ناطق مماعدك ائادتنا لدى ل+لاوةففناا ىلعىغا الها ضو شرق ةسابرعاا |
 لعن 24 مم

 قناكمق ةطظر 4 ١ لاذت نع“

 ىدامار ارضي راو 0

 هنلسو هب .ا« هللا ىلص حمر |

 1 | ى أ ثااقن لالا .اذقزعةدسص ىضاناو اهلا لو ةءاع هللا ىل هللا لو ل'اء اء |

 تاير 011 1 ان هوان اكن ةلطأا اخ ادمعأب |

 7ءمامدثناتدرأ م و ءالع هنا د هنن انو. رزاق كط لاسعت هللا د | منةراخخسان ىف مري لهأت ىناريطالو

 هنأ قل تاكو هسأر قاع و رددها يابا قبو مرتو خم هلي ْ

١ 

٠. 

 ظ نم( 117 .طعهللا لص را و) هن ةياكشلا: 1ءْتنأ 5 ىلا فت 7 والاه ا ارقهنطعا نت درا

 ْ قو تناك مب جضاو هتامان 0 ذعر رضوا ا قى زةساوالئا كمل تدون اًرهلا

 [قلل نو ةءلعمللا ىلظ هنمأ ار واح ىذا اةنمن نسا 0 وبا لمقو ماع اذن :هاأفر :رشأأ

 | مدر روب أ 5-6 مل ردا ماقأ !تادت :ةرهعل لاعاد 0 ندحلا

 4 1 _ ايتن 053

 م لاي * (لوشةوزغ ١ ان د الاس ا ب

 امد وىا عضومالار طناوةرمصى ءراغلا ىف
 ا

 يو عقو و تدب اها اوة.إعلل فرصا مدع

 د بحذر م ىف ةفانم ان مرعاك لاحت رهان منال ةاااها لاق و وةريسعلا ةوْرْع
 | نم طاغ :وهو لق عاذولا ةتدغب تناك امن .اىراضاا ف عتوو فالخالب ىا عسن ة لس
 ا | مهتاوماشلا ةرثك اعوج تعمدت مورلا نأ -وهدلعهقلاىلص هللال ومر غلب خاسناا

 |ةرضانامنأل 'ل: بسن امض هنرك ُدوىا فو رعأ الل ٠ اةلمااىلا متامدةما ومد

 | هاما تراصاو كال ةةؤدلا ىدن جرش دة ىذلاىلل-رلا ادهن !لقرهىل تكن رعل

 ْ | كالذان كيلو ىاانقلا نيهيراههءزهجو ممامظءنءال عب .ةمهاارما تكيمأ انوء-

 «٠©ه هو ©

 يوتا هيفجرل زي ملل كل ذغا نأ ل -.ةئئكاذ دامتاوىا َه ه-ةمق-

 ا

 ا
 ا

 | ماقم نوب نما ااوراقلات با اطناوءاار شن ءةَددو ىاذال. لا ىف بدو سانا

 | نال نمزلا كلذق را ادوحو كلذ فانمالو فرأت نة ناك كوتا لو هيلعهقلا ىل

 8 رضا وهيل هللا لصقل لوسرناكو را اهمفنوكي نارمأ اوهو ف,رحللا لئاوأ
 ا

 | نمزلاةدشوةةكلادعما الو2ةوزغ نءناك امالا اهرمغب كك دوور اهءىؤك الاةوزَغىف

 ل

 * هوو «ه ©«
 ا توب ور وعم سي قفنأ و لس و هيل ء هللا ىلصد 5 ْرَع عرخأى هو كلذ

 :ءاباعقذاا فالآ ةرسشعز ع هناف لاق .اهلئمدحا قة ةوظع
0 

 ديوبح كاذب و1 اموذازلو » سرفةنامو رب_ه:ةناهم لى شو ليثلاو لب ال

 ةقمالا ١ اةئمد هدا اع ةندالاى هت أرق من زيللاو 0 عئصي لزيلذهنلا م .ايلاقو نفت ياناس مع هع امس

 لاقث“ دخأ ًامامالاةباو اورىؤول وعين أءاشامه.ذ و َل_ت و هلع هللا ىلص هلل ل وسلا هلاماداةدكعل أ ن نهج رخام ثتريص ,. ىا

 ماني كرولا مظعأ مهلا هللا مسايا ماهطابر عاف هب تنفر ا ماماللقبا ودذو كربلا ا هناعدوا هص فل مير ومنا« ء.ا

١ 



 لسى لك م نونا وأن وعسموةااواوء.ش ىداواك أنمهانذان ا مول وخدأابىاةربش ثهلنذن !لافأ

 ع اريد اسم !تدهأي-مب منى الوات اري اي دهاف ٠ لذ: تاضفومل-هىفوةةيىاارو وءاوك ث ةوتمبلا ارو و هياعهلأ
 انهدص-لاردارملا نوكي اذه اع ىلعفةمد تا ارباج ةسةك قدن جلا ءاناشوعادلا ابق ةصقاا ذه

 هققاىل ىلا ءدعأىنذلا عضوملا
 اسرفنيسهيو اهباتقاوامسالحايريعب ة نان ىطعا هن موضع مالك ىف 6 قالا

 | ىلانءوىا ضار هنءىنافد امم نءضراموالا )بيو هماعهللا لص لاه كاذدنعو ْ
 لحال لوأ ْن هلو ناعدقلا ىصدقال ا ا

 قوش :ك تاياور ىف اظامتلالا | تيضرنامعموالا ل وق» تا ةءنبنا عل ودي نودع ركنا اهيدياعذار رع ريد هلا !علطن ايلا ا

 هللا 3 هلاو اا ب هرهاص صرانلا ل ديالن اىل رتاآسلاه لو هيل هلق ىلم هيأ ء أم وهنعضراف هنء 1

 قءلر#توهو# وة لو هب و مو ل ءهللا ىلص ىذ !ار سف اههصاراإ دأب ه.:ءىلاهتهلبا ىكر ءأم ءاحو. ىرهاسوا ٍ ْ

 مدقتو كلذر :كةوةصقل ادعت مويلادعيلءامناممتءرمضاملوقيو هيديباهباقي لو ءيلعدتلا لم هلل! لود لد |
 ش ةوزغفوة مد _1لاةوزغيف لو هماعهسساىلص نال وسر ارا دفال اةرشء:ءاحةباور و: ها ارارع امددرب 1

 مهتياصا ةيادعلا نأاشيا م رازلاع وع هللارفءلوةءونطنلا | ارهظاواة ديدي لوب بلع لص همي ديتمإ| تدصخ ا

 : هملَء هللا لص داس ةءام ىلعامىل ان امة ما هلا موي نىل ان اكوهامو ك نم ناك «افوتالغعأ امو تر رسأ اهنانثكايكلا ْ ]

 نذأفمهرووط ضب رح قلو اماوناسنافالآ 5 ةرشملا اهب زوسىا ىهفال" الاةريشعاءذ_هلءاوكا اهدأ]]

 هقل"يناممثعدقا ىذدرع را: || ل٠ 'نماضيأ نافع قفنأول وهيلعمقا لس رجحفاعص وت فئالارغ ةرشملاىا
 لضف اوعم# نأ م-مت صعأول هلام عمم ءاجهنع لا هتهقلا ذر قزدصا رك وباةقفنل ارءاج نم لرقا تن كولا يغلا ٍ

 ةدكريلايمهل هللا وعدت مثهداوزأ | لاف ام كلدال تءقبأ ؛ له لو هماء هللا ىلص هنن ال اوسرهل لاقفم هر فال ةعب درا ا
 716 مهم اقم لو« لعهننا ملا ل اوسرهل لا أدل امه ةنع ىلاعت هللا ىذر بن اطمللان رج ود .روهّللا ملة

 كيا لادا كلذا اوه نبنوحرلا د-هعااجو ىلا !|فضصناا لافأمسم كالهال تق تيقب لهل سو هيلع هللا ىل ههلئا ١

 مك .6 وأف و تلا ُخ نين حلال. ءوناذءنبناقءل قمن موىا ةدقوأةناع همءىلاعت هللا ىذر ف و ْ ٍ

 : ةولمالا انا وكرتام جاو أ ا هللا ةعاط قْناقْدْس « صرالا ىف هللا نت ”رخ نم نب : ٠مئاناك امهتءىلاعت هللا ىذد ف ع ١

 دش مل_ةؤهءلءهلنا ىلهلاةف تعب و هنعىلاعتهقلا ىذرةطط اذكو ريثك لاعهنءىلاهث هاى بذر سادعلا ءاح ىئرلاعت ْ

 هلال وى نلأو هننأألا الن[ || ىدحنب مداع ق دصتو نوياح نم هياعنوردتيام لكب نهتءىلاعتدقا ىذر ءاسنلا ||
 ٠ زمن ريغ ةبعامهيهقلا قارال سنا ةهيس ىاعجلسو ءءاعهلتا ىلص.ءاحو ؛ها رن ماةسو نيعبسب هنعىلا«تةللا ىذد ]|
 السمو ىراضلاىور : وةنحلان 0 دجأال لسو هملع هللا ىلإ - صلاه مهامنا هنولأ ب ىأ هنو هدي ةباصعا ءاهقذنمأا
 ىشر كلام ْنيسن أن ع امهريشو نوةةئاماوددعال نأ ان "رس عمالان مضدفتمم.عأ وا واو كلذدنعو هيلع مكا احاام ا

 قصدت وسر ناكل ات هنءاننا م برب رملي نواكيلا مهلليقمننمو مهلمحامىا
 تن بذي باسو رعلسو هنلعدقتا نينا موهثم هنءىلاءث هللا ىذرسامعلا لوو ةءوسساا ىف قى واضلاىذاقاا رك ديلو| دا
 انهن هنا ىذر ةيدسالا شح نس نيمأن لحوىا نالت ءزه-ىذلاس سدا لعد د هنءىلاهتهللا ىذر نامع "مم ملدو ْ
 يد هاو ميكن مانأ ىلت اقف ىاطاغمم هدعورت ةنهنيءاصا_ نم دحاو لكذ :ةزو هلاصضان اهوا عفدنإ ندثاىرضنلاورغ ش

 نمنان اوهو روق هتلمأإ اسح تهندهن طقأو نفك رم ىلا تدمعق ىلهف: اهنا تا تاو يده سو مل هللا ىلإ وي لوسر 1

 يأكالا اذه ك نم لقئإسو هناعتا صدقا لوز ىلا اذ_مسهذآ رس ٌ اع تاا-ةذةمرب ف ىراضال د :اودفرةداجرأ رقم

 تيقلن دى عداو ىهاممالاجرانالفوان رقى عقودا و |ىادعضإ بو هلع هللا !ىلصل قنوالساإ نا كرفت ىثو

 2 هريصاح نخ- همؤف ةالمال لسو هم هرملع

 قدزاناةوزغ 4 . داي بازرحالا

 ققالئخاةمةاامذهق ءقوو



 تي أارثةنا ةلثءاهز لاق كد عت اك م نمئالل.ق هلداب صا تيبلا اذا تسر تدقا نمو ىعتنم توعد
٠ 

 لوقو نموا اونا نبذلاموقلا نمترشع شموع ديلا مقلب ةملكنو ةسملا كل :ىلءة هد عدو ملبسو هم هءاف

 لك لك أ 0 مسااورك ذاةهل

 ( رثك !ناك ت هضوئ-ىردأاف
 أ هقلاىلسمق'لوسرمىلا باتا ىلسر لاو ىرعشالا ىدومفأ ني واصل ا لوركا : 9

 َن ءراسمىو رو ثعنرنيدح مأ

 كالاممأن 'لاف' هنع هللا ى دز رباس

 ىنااىلاىدهب تناك ةيداصنالا
 انا « ىف لو :.اعللا ىلد
 مدالا نولأسن اهوم اهيتأمف

 ىلادم_عتذ ئئوهدب اع سلو
 ىلد ىذاهمف ىدمتتناك ىذلا.

 افانهيندصتت سو هيلءهقلا

 هن رصأق ج- اهنيمدأاهلمةيلاز

 مل_موهع .وهءلعهلثا ىل_هىنل !تنأت

 اه ترصع الاسقف ه4كلذتذ لف

 لازاماه.نك رتوالاه: منت تاانقف

 ناو مماعفانب!ىو زوامتاه
 ةيداضالا كلام مأن عة أ

 ىلص ىبنلا ىلا نم» كسب تءاسا بأ

 اهرصبالالوماق لبو هيلع هل
 تءاذ:ءولممىهاذانا ما اهعفدت

 كادامولاه ْئُدَفلْزرناتاانقذ
 اعدف دم ىلءتددرتلاف

 ْكةهبىذلاو لاب ةف أ يفالالب

 تيدجسا ا هترصعدقا لأب
 كلام مأاينكر ربهدهكلاممهلاَمق

 ماساون كله لعذر به
 ةالصل <جربدلوفن نأاهلع
 اريشعهادولاو اعز ءهتنانامهج#

 .فارباطلا جوشاو اريثعربكا اهللاو

 2 ْ هنءدللا ىذر كلام سنأ نع

 5 ولع هيا ىلس ىبذلا ىلإ بذر عم ايتن عى! مج نم تاه زايث ىلثناكت اق اهنا ىضدعبمأ نع

 4غ

 1 ك0 اا دج معصم يد دمي بيج جما

 | هللاؤلاقت مهلمكأ ملا ىنوا هر أ ىاصصا ناد يتايتاقف مها نالهلاهلأس المو هما

 نيون عرا سأل لاقملا وعش تح - مهلك اواك أذ لاه همابا مل حر

 ِ تعد ءرف ةهلعمكلج امد االو مكلد- أ الهللاو (ةياودفد) ؛ َىد - ىلعم ك1سأال

 1 | هلا لص نا نوكي ناةفاذغ نمو لو همليع هلل ىل-صىم ١١ عنمنمى ادت ىف اني س

 حدس ْ | مهتمخ اف يناصعا ىلا تعجز .ةلافمهامالث ا ىلع فا -ثدحه سف: دجو مل وهن“

 هللادم عني اىدانر الالو تءءءذا َة ةمد دوال !ثيل 0 ملل وهمأع هللا لص ىنل ١ لاه ىذا

 | هذهذدخ لاق همن :أالف ََك وعدي مو هياعهّللا ىصعتلا ل وسر بجا لاق هبا سدقنا

 اينقلغأ ضعي ممم«: لاق كلذددعفممطعيداز كاما ىل ابيب قلطنافةرعب أد ةميسأ|

 | الد مانام الث افاسدقو قافلانيع ىلعهان اج ىا مل_بو هيلع هللا ىلههلئا ل وسر َر

 ا | هللا مكتاجامان امال اوةالصااهملع لاف هورك ذيئءوناف كلذ فاسنل كرابال هللاوذ
 أىنلاتت او « ىنبنءترفك الا ماو خاهيغ يدا اني فل الفا لاق مك

 ّْ بلح اوه رخل فل الا يك الازهنا همف ردح الف ال دما دام

 2 رخل هنيفشأ ُ ل- وهيملعمللا لص: ا!١نا ىلع لدئالةدعاو تايئسسا اذهنا

 ناكما اهنءترفكو اريخ ثذلم ناك ث مح دع ىف تنم ول لاه هن هي ءاكر دن ىلع مالك 1

 رقك سو هيلعهقلا لسهقنالوسدنأ ل تنل هنأءدبْورو اهجادادنلباعساواعرش اذ
 | هنا ىذر ساءلا لون لاق لو رد. وأم واذهب عب ا ىلا حاد« دئامسو نيول !هذه٠.ع نع

 ٍ رمال اًوِهَّن أعد واما 5١ زعنالا ءذهد ودح .و لبق تاك 0 رخام نيني ١ «ةعىلا ه5

 ْ ىا افل أن وثالث مهوسائلانراسول_بو هيلع دنت ' ىلصهللا ل وسر زوجت مدقت نم

 ٠ نيذلا ةدابزب لوس رففال 6 ةريشء للا تناكوافاان وه.سل مق :رافلا انوعد رالمق وأ

 لاقو دوه اوهام ىلءهنعىلاءثهلنا ا ىضراىراصنالااةلسم يدمة دملا لع ضا> و

 ا ماني ىل_هقوىا ةطفر 2 نبعامسلق 5و اندنعتننأ اودو هللادرسر ىطا.مدلا طذاللا

 أ[ نيامالك ىفو هالك اذه تال اوه رهلا ديعئبا لاق بلاط ىلا نب ىلعل بق قو مودكم

 ا ْ نبهللادرءعمنع فاو موهفةمأق الان: يهاو لها ىلءههسوهتنا رك املع فاحو ىوما |

 ْ | ةمما ىلع "يب أن هقلاد معركسعو مهب جرخن ادب ني ةفاسنملا نءناك نمو لواسنبا ىلإ

 ا |ركسعن اكو عادولا ةينثىلعناك مل وهي !ءهلتا ىلصدركسعمنالاهتمل ةسأ ا عادولا|

 || نب / ركسم» ا !لقأبن وع :نيابهف ناك اموهللاهسرصءا نا لاق هْ :هىللغساى أن هلق ادمعأ| !

 نكنرغامتسل اي خزا تلتف انمسو 0و هااتأرأ مياس م تءاؤبا مي تءاجو تغر 21 اباينرادبنادم

 ىلا ةمهتملا يدم عمق ىع قسمان ةتاوندق تااواس جب مدتأي ل سو «واع هلا ىلص هللا لو سراة كمل اء هيئا ةنأ
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 مااننينعت لاقت رطةئاننوئأةءامما قدا نيدو ىدهلا كشعب ئذلا وتاقفاعتءاح لا وهن ريح أل وةلعهللا ضوىللا

 مل و هملع هللا ىل<ىنل ا!قأةيدادل ١ لهأ نم الح رنأاه ممءدهللا ىذ رهّللأ ديعرب رباخ نع مسه ىو زو كمعطأ هللا نا مياس

 هناىلص ىلا ىأنهلاك يح هقرض و .1898© هل أمها وةنملك أابلازاق ريغش نم قسورطش ءاطع أ ىاهوعطأت همهظتس

 هلكت لوا هل ل اةفهربخأف لسو هءاع ْ د
 مكيماةاواقادىاهسئم ءاك ال
 صقنري-ع ندمكست انسةدمىا

 0 وهم مطع) لاق لح رلا اذهو

 ىنلا ناعيسساث ران 1 ءعس

 هحاكتا ىف مل_سو هلع هللا ىلص

 هللا للص سلاف ةأ سما هسكسن أف
 انأ تعقد لذ هلأسام لو هءلع

 ىلضوركسعلابواسمهللاديءركسءنوكي نأ دعي هنال مضاو معزلاب | 3 نع ريبعتتلاو ىا
 عهرفصالا قب دهتو زغي هفاض دنءلاكو لمأت.لف هةمرثك أهن وكن ءالضذلسو هيلعدللا

 هعمرة_دالا قيلاتقنأ دهم سس هدة قاطالامىأ درعبا اداما اورطاو لالا د هع
 هنلالوسربافاجر كلذ لوقو لاما ىف نينرقمهءاكأ ىلا رظنأىف اكل هللاو ىعللا
 قدس نب صيعلان ب موردإو مملالر صال اوْب مورال ل قو ىا هناصصأنو لو هملع هللا ىلص
 نأءامدقلارا.تأبءاناعلارك ذدةفهبةرفدلرةصالا ىعس ناكو مالساا هءلعدتلا 8

 لمةورف_صالاهل ل مذ ةرث_ص هءناكو .مورلا هل تدلوف ل .هعساهعتنب حبو رت صننعلا |

 عادولا ةينثن علو هماءهللا لص هللا لو سر ل<ترااملو © صيعلا هب تناك ةرقصلا |

 هللا ىذر قيدصا اركب ىبال مطعالا .ءاول عفدفتاءارلاوةيولالا دع كولا اهجوةما
 نيد.سال سوال اةبار عفدو هء هلا ىذررمب زلل ىمظعل !لسو هماع هللا ىلص ةّيازو هنع

 نط: لكل عفدو هنءهللاىذر ردنا نيب ايا ىلا جرزالاة بارو هنعهللاىذرريض> أ

 د_قناكو ءاولمعذعيلوةياد ممضعياىاةناروءاوأب رهلا لاق نمو زاصنالا نم

 دنعامهرتدع رديبوأانأ و عفار

 ش راه تش ندوسو رطشف ىدوم

 لاق هيلا مل وهيلع هللا ل صدءئدق

 ضعدو ة:سهتماناك أو هزم :معطأت
 انلخ د (مءان دفء اناك مدس
 هريخ المو هملع هللا لص ىنل أذ

 ماقاو هنمّماك الهلكت لول هللا
 نوءسأاناهذىفةمكسحلا ووك

 ةكحمااكلامّمأت ريصعنيح
 نأهلاك ني ريش !مادعاو

 اههتملك دا طمدل_.كواه هرصع

 هللا ق زر ىلع لكوت لاو ميا#تال
 ل اوكلادحالا وريبدتلا نعد و

 مارسأب ةطاحالا فلكستو:ٌودلاو
 هل عاف يةوعفوإضنودتلاوكح
 لمح رشفىووالا هلاكدلا ورب

 هناشفال كلذ ناك امال قو
 هسقك د هللارارسأ نمارس
 هللا لص هلوقا له ضرامرالو

 دالجن وست ضءبامهضعب لاقف ىدويلا لي وستسب ف ىانيقفانملا نقع عقحا
 ادغذياصعلا ى_عب ممم اكلهقتاواضهرومضعب برعلا لا ةكمورلا مهو ىأرف_صالا
 لاةففو.سا,برضلاداللاو ني ئهوءالاسهرتواذاجر١كلذنولوة:لاملا ىف نونرةم
 مهنأقم ولا زد دنع ىذر ريان رامها كل ددنع مل .و هءلعدقنا ىل_ص هللا ل |وسر

 رانعميلاقلطناف اذكواذك مق لب لةفاوركن أن افاولافاعمهلأساف اوقرتد ادق
 ضرةاك امنا اولاقو هما! نو رذمعي لو هءلع هقنا ىلص هللا لوسراو أ: مواد دلاَقذ

 هيلع لنا ىلص لاهو بعلو ضو اسما ّناو.ةمل موتا سنماو ىلان«ةهنق ا لزتأف بعانو
 ىىأى نذاتوأ هللا لوس الار ثصالا ىبدالج فكل لهد_جاب سقزبدجلل لو
 ىدخأ ىو ىمءاسنااب امعدش أل جر نمام هنا يوت قرعدةاهلتاوذ ىتةتالو فاذتل
 دقلاك و مل .وهيياع هلت ىبلص هلال ]وس .ره:ء ص :رعأف :ريصأ ال نأ اروصالا قبءاسأتيارنا

 هللا ل_صهنأ هذا ىفو هبا الا ىنةثالو ىلن دنا لوب نم مهم ءوىلاعت هلق ا لزنأف كال تاذأ
 نذن انيقفانلا نمموقلاسةذمورلا٠اسارةصالا تائب اومن 'لوةاوزغلاق سو هءللع
 ]|| لوسرنع فاختأ !ىهىتااىا اوطق.ةنمفااىفالآةي الا ىلاءتةللا لزت أف انس ةئالو |

 انا سقفندءلا لاق 1 وهما هنن ىلص هنأ ظفاؤو هنعّدمَع رلاو مل .و 4 هللا ىلصدهلل ١

 مدقتاملةذرفصالاتانينم كاش فدرتىا ية كالعاا نهم رك نأكل له سدق
 ١-22

 كرات مكماهط ١ وانك مس .وهياع

 .١ 2 1 ٠م 5 .٠
 ع 1 0 ع 1 5

 امهنعدلا ىذرب:بنبةرسسنع(ىرادلا هضكشو ىذسرتلا ىورو)لزن!هلاخداو !١ارمثل ادنءاوم كو أ الو هى ايلا ءاق طرمش
 دعتناك اكانلق ةرسع لعد وةرسشع 8 وشي لغال !ىق-ةودغنممطسا يف ةعمدقن مل وادع ل و هنلع هلأ ىلص ىلا عمات لاق
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 هد مب !قابنجا نينار او راثألانم نمالادقتاك مب ؤنأ نملاف + هيدازثت ازثت امن 1 قفا ىا

 0 ير ىةيلنلا قال كش مة رئت د رةريشع اهيلغدمقىا +١8 اه ومتانة يفةمصتقب ل نديطعدتا ىلص

 لهةرهسلل-برلا.ةةنو رخآ
 الاد: تناك املاّمذ دقتناك

 ءامسلاا ىلا هدم راثأ واءههنم

 ىدمرتلاو دج مامالا ىو واو

 هللا ىذراضي ا ةرهمنعقاسنا او

 ىراذااىوروُكْذوت هسنع
 ركب ى نب نوسرلا طمع نع ءلدصو

 اك لافامنءهتناىذر قيدصلا
 ينال لس وهيلع هللا قلصحناا

 هساءهقلا لص ىلا لاقفةئامو
 اف ماعطمكت مدح عمله لسو
 هوهبوأ م اهط. نم عاطل رم

 ناعْسَدْل | .ملجرءاج متن دتف

 لد وط همع_2سأرلا رثان' ىا
 لصوت لاقناهقوس !مغبا د

 وا ةدطع مأْاعببأ لو هءلع هللا
 ىرتداف عسب لب اللا ةهمألاق

 هلفا ىلصىأ | سعأو ت تء:صقفاش

 ىوشدن نطيلاذاوس لموهيلع

 الاةئامو نعت ال_هلاىفام هللا ماو

 ب نه.لع هللا ىل هى اهل دقو

 ناكزاامط.ددار-نمةزح

 اياك ناك ن اودانا ءاطعأ ادهاش
 اولك أفْئيّدعمق اهئمل فس هأمخ
 ناتعسقلا تضاففا:عيشو وعنا
 ةردعم هدهق و رع ىلَع هائامكس

 ردا ريمكت نمت رهان وةرهاظ

 ىى- معلا نمو عاصا !نمرينسنأ ١

 2 ال اطىل و ١نب ىلعن ء(قريبلاو دجا مامالا ىورو )لضتودوك ذملا عملا عسو

 هللا زةسو قاغنلاالا كء:ءامهلئاو هللاقو 0 ردهللادمعهدإو همال كلذ دعو

 تكا ةلابقا لقألأ لاقي <الا تازنا لف دذلو هيو هي برضو 4« ذخ ا فانآر 5ك

 انعرذ ةعاو عبس ال سبقن دأ١ناآةياور فو دهتن م «ىلءدش أ تنال هللاوذ عكلاب

 ع دوطا اوقن:ألقىلاعئدننا ل زنأف ىلا ءكدبعأ نكس و مل و ءاعدتلا ىلصىنلا لاق مدسقت

 قافنلا نمباتهنامد_ةتوناوض للا عيان هنا مدد" ور كسحزم لب ةدنلاه وأ

 سكب ديلا اولاقن مكامن نم ةادع ايبئي ايلا لس وهيلع هللا ىلد هنأو -: أو مدي ول تاسعو

 ءارجا نب سشرلا ةفاندمسنمهقنال وسرابا ولاه لكلا نمأو دأءادىأؤل اقف هف ل4 ىلع

 نأريلا دب ءنبارك ذو ج وهلا نبورغضربالادعلسا كدسةياو رىفو دورهم نبا
 ضعبلاهو ةنعدتا ىذرنامعةفال_ةىف سقنب دا تامولوالا ىلا لممأ س قنا
 نوهةفي اوناكولارحدش أ مهجران لق ىلاعتهتلا لزن فرخ اىف اور ةثئال ضبا نيسةفاذملا
 فاختلا ىفمهانْدّوِيل بار ءالا نمنولقملا ارءافعضل مهو ىأ(نورذعملا ءاجو) نواعيأ

 ظ "لعراهظاو ردع غيني ةفامأان منورخ ا دعقو الحر نينامتو نيذثا اوناكو مها نذأف

 [لاه هل اوسر وهلا ١ اونذك نيذلا د_هقودل وة ىلاعت هللا مهانعدقو هلوسرو هللا ىلءةءارس

 ْ اورفنا!ثملزلاملّقأن اواهلو أل .ةلزئةءارب رخآ [نانولوةد ريسفنلا لهأو ىليهسا

 ىدرغ غو لغش باد آلمقو ءارقف ةوءانغأ لمق واح و هوانا هادقملمق الاقثوافاف>

 فلو مثةناك هيحاصلادهعىذلك ديت ىفاها وأ لزنمتةلاح رواناك زلدقو لغش
 اواكو زذعرمغ نم م عسب رلانبةرا صو هم ةممأ نب لالهو كامن عك مونم نيلسملا نه *عج

 هيفحرأ ههجو هللا مك ام اع (لو هيلع هلثا ىلص فا خالو )مالا قوي ةئالن 0

 هسالس هه و هلل ذا مرك ىلءدخ أ كالذ هم لبق نيد وهلال اةثكس االا هماخام اولافإ وذو ةفايملا

 معزهللاىابلا ةذف :رابل زان وهو ل سوه دءلع هللا ىل- صهللال ودرب قط قع خم

 تكرتا 1ك :ةل ىننكاواوذ كلا ةفىئم تفذذكو ىئتاةثةساالا ند نمل تامكن ا نوةفاذملا

 نءثوره ةلزنع من كا !ىلعانىذرت الف ا كالهأ و ىلهأ فى ةاخاف عسجراف ف فارو
 فالخساهيرتاقممىلا هج وو نيح مال سل اهملع ىسوءنافىأىد.عي ينال هنأالا وهو“

 لاك ههحو هللا مرك”ىلءن ءوو هب .« دما ىلا ىلع عدج -رثهموةىقمالسساا هيلعنورع

 ْ هللاورقعت. لاةئنرلهأىفا رفع ب فاسو ةوزغ لو هيلع هللا ىلمهللا لور جرح

 ||| نولوقي سل شب رقلوةنئثىلا ىفاذ تأ هللا لوسرابتاةف ناش كل :ءفاذأال
 لوةيغتلا تهءسىنالهقا نم لضأا! جب آىرشأو 4 ساس وهعن الدخام خرم ءأام

 الو
 اوناكوذمملا!ءادتب !ىف؟ كف !باطملا دمع ىئى : لو هيلعدقلا ىلم ها لوسر عمنا رقالا كةريشءرذنأو ىلاعتهلوق لزتانا لاق

 عصف الطررشء ةنتس كاد داعم هرمشع قا عسوم ان او»نو قرفا اب رشد وةعدملا وك أيمهنمدسحا ولا ةعاج مهم الجد رزيعندأ



 اونرمشفةغيرالاوةثالثلا ىور بش نم دق سعلاوذبا ن+شعباعدمثوهاك قبواوهبش ىت-اولك الخزن ءادعبهأ
 انف موملكيلو ١ اوقرت دم رغ د٠بواؤبالاق ماكمتي نأ سمو هيلع هللا ىلضدا رأآااة هدمت درع هناك فاو واوؤر »هم

 اذه اكلات بهلول ةباقعممرذ دو ااا هللا ىلا داعد مع ماسلا كل ذداعأ فكل ة لذ ناكسأ اذ مهاداعأ دغاا ناك

 لذخام عرسأ ام سن رقل اوة:نآكلوتام ألاف ةياالارافكلا ظغبأطوم نؤطدالو
 لضفلا ىندنتكلوقامأو باذك ىناو نداكى اورسا سى اولاهت دة هنء ساجو هعْب
 ىءنوكنآىذرتامألاتةلان طا اوم ضءب نءتفاك ثم. ىأةوسا ىف كلذ هللا نم

 نمدهُشمىف هه-ودللا مركى ع هغءع فا لوى مالا ااهرملعىمومو هثنوره 7

 ىلءىل.هفدلا صالان ءاذ_هناةعمشااو ةضفازلا تءداوةوزغلا هدهىفالا دهاشملا

 ةورنلا ىوسىءوهنءثورهلةةباثلا لزانملا عسب تالاولاف هو هللا مرك ىءةناللخ
 ءانقتسساى ءانثتسالا حمامملالاو لو هيلع هللا ىلص ىبنا | نه هو هلا مركى عنا ةيان
 سشاعول «:عةفالذلل 0 ىءومنمثو هرهاتيئامم و ىدد نال هناالاهلوةبةومناا

 هك مات ىلءو ىدم 01 رمغثي دطااذهنأب درو : ةومما|نودىاهدادعب ْ

 ةعيشل او ةضفارلان ملك ودا الا لسقن 5 .وهفنيدودعأا ىف هنالةتباثلا ىش همك لا

 1من كلو هاط ه4 ءلدامدارملا لد هلع .وعالفةح هنأ ميلست ىلءوةمامالا قةعدا اربال

 كلوش هع عاش ماج اخ قلو هم ,و هءاع هللا ىلدىنالان ع ةفيل> هود وهلا رك اعنأ

 ماع هنأ رش ىلعفةايانملل معه ةدامدم وت ىءوم نءةقيلس ناكن رورهن 1-1

 ىله فاك ادق و ةنرع_ضدح :و آىامل ١ ىفذح ريغ ض هوضخللا ماعل اوصوسم# هكا

 هر سم لإ ؛راصو َهق :الذلا |ةكتسمن وكيتأ مزق و ىلءريغف رخأرا ص قمل وهماعهللا

 رج ّه.ةكيناقهوعدل اوةمفنالذ فاعلا ةمف لج رلاهنءف اذ لو هم هنلعفا لص

 هءم(ةريسم نفاخ 6ناكو) هنمهلنا مكح -ارادقف كلذريغكيناو مكب هللا هقرلمسف

 لأ ىلع ةويح خر خدام رسوهيلعدقالصواسنأ و ةممحوب أ ,و هءلعدللا ىلص

 انثررب ,واهتشب بر عام جملك تشردق طداح ىفامهأ نمشي رعفالننأ هادد .وق وراح موا ىف

 ّىص ترلاةذاةهزصام وومتأ 1 ضاىلار ظالخدالقر م اديذش ام :وب ناكوام ا هطانأ, هوءاماجف

 أ 1يماوامهمءامو دراي ل ظىف ةنمخوأ اوراسايف مس وة .اعدقشا ىلصهللال اومر هءهللا |

 هللا لوسربوأل اق :مةدسحاوش رعلخدآالهتئاو لاق مفصلا ا دهام ءائسحأ

 ىفاكه رو هفم دخل اوي راف هذضان مدق ماهل عشا داز ىلا موف لس مناي ١

 كورشيلزأ نيس ةكردأ لو هملع هللا ىلبص هنا ل اومر تاطفجرخمىأ  فاشكلا |
 مل .و هلعهللأ ىل_صهللال اوسراتاطد قوارب طل !ىفيه ون رع كلردأ مدح وب أن اكدةو

 ىو ءفاخخأ نأكل كيءلعالفامث دىلن ا ريهسعأ ةممح و ل اذاكر اودنم' وادى -اقذ ارو

 لمتم بكر !دلع قم ١١ لاو ةّممح > وان دال لقفز وهيلعمنلا امهقلال وسر

 ا ىبأ اديشدت تازخو 506

 ىنأنباىوروةدوسلارخ ىلا
 5 نعميعنواو ىناربطلاو ةمدش
 ىف لاق هئنءهللا ىذر هرب ره

 نأ نو هماعهلقا ىلط هللا لوسر
 ةنواك أد , ماعطل ةءزصلا له ًاوعذا
 تءض طوق هته جب قدس مهعيتمفه دنع

 انلك أف ماعط ايف صم اذددبا نيب
 نيس-اهاثم ىل مو اذءرفو انئسام

 نأالا أشصتقالىا تعدصو

 قمسعثو دونا لاق مانالا ربا اهيف
 ةنام هوان ةفدلا لأ ناك ةملخسا

 اوناكم ما فراعملا فراوعقو

 ىف اريطاا ىوروهب :امعترال اوخ
 قيراط ابورانا نع قييبلاو

 لوسرل عم لولا هنعدهللا ىذ ر

 ركشالو و ملسو هءلعدتنا ىلص هّلقا
 ىف دملاامدق نيح هنعهننا ىذر
 امويقكيامءاهز ماعطلا نمةردهلا
 طقن نادر ىكحي اناعطىا
 لس و هءلع هللا لص ىنل اذ لاّقق

 راصنال ١فارشا نم نينالث عدا

 ىادهوكرتىت- اولك أف مهاعدف
 عدالاق مثماعطلا اوك رتواوءبش
 عدالاف مث كل ذلثم ناك ةنيّدس

 امواوك رثقاواك أف نيعبس
 يابو لا تب مهتمدجا حرخ
 لع ة وه.طعدتلا لصهننال وسر

 عهعمرضح هن اكوال_برنؤاغودامىاعطن ملك أف ب ونأوبا لاق مهمهفطاو“ :ردمملا كالت نءاوراسآ هترمصنو هوم داهملا

 مهقلأتملداصنالا فارش ُ المو هملءهلثا لص ىنئلا ص» و نوتسوةثام معاعدنيزلافالا ونفنا.شوةناماوغلب قد مهعديإ ةعاج

 كاذيالؤافتو هنوريضنسس م منأي 0 -توهيلعوللا لص هلعلاراصنأم ماهبو الل نكد 2 رص زاوا سدو ةرسملا كات اودهاشنلو
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 اهئ هللا. ىذ رءاره رلاةمطافن أمم :ءدتناىشر نيداعلا ني «رلءنع ءرئايلاد_عئدس أن عقداصلارق ارقعح نع (دوسنباى ور 9)

 تفرغف :زموهيلءهقل ماهم أ امهغمعت تيب ءوهمل هنن لص بنا ١ىلاهذعءهللا ىذرام اءتود ووامممادغلاردق تط

 ماهطلا ع نماوؤام ةرثكاى ضنا او رد_ةااتءفرمم اهامتهنعدتلا ىذز 184 لعاو 4 مفعمة اسأ عجل

 0س وس سسوس سسوسسسسسس | نأ أ نم لمس اك تت
 6-1 ََت

 ْ الوةؤمخو ًاهللاووههننا لوسراباولاةذةقمخابأ ع نك ل-وهيلع هللا لصهللالوسر لاَوؤ 8

 له .وهملعهلثا ىلص هنا ل وسرهلل اهو لس .وهماء هللا ىلصدللأ لل وسر ىلعلسبلبقأ خانأ

 | هللا لها لوسي .رمأ لا فريلا سو هماعها لص هللا لور هريس 1 مهم ارا ٌكلىلوأ

 كاك فلو هملعللا ىلض هكر
 ءاشاما مما منعنا يذر ةوطاق

 يزرع نء(دوادواىورو)هللا
 قنلانا هنعهللاىذر ناطالا

 دوق زبن اه سها ملو هيلع هللا ىلص

 نمسجان مسك ار ةناهءهرا
 هللا لوسرايلاةفة.اعىفتاكرت
 كلذ ساىا عوصأالا ىهام
 لاق هتلةاموقا!١الؤه وكيرماا

 ىاهب لمآ ام ل_هفاو بهذا
 مهدو ةزفيهذنرقلا هلق قلاع الو

 ىا لء.دفااردقرَمل اناكو ل

 قبو ضب ارلاربغصا ةقاناادلو

 هيام صقل مما طعا دب هلا

 نم يمص نسي قويبلا ةافرو ىش
 هنأ الانرةمننناه-عئااةياور
 ةيزه نمسك ارةثاءءيرأ لاك
 ناك هنأوا ةصقاادةهتلّقك»

 نم مهخهإو سجا نم مهضعب
 ثيدح( ىراخلا ى :ورو)ةلدّيع

 امنع هللا ىذ ر هللا دمعنب رباح

 ذم شتساا هس انيدءاضقة سقف
 ةءادادار انيدهساعو دامو

 4 |ءام رفا لذي دق ناكو هنام ءرغل

 3 ١١ وهلات امسىا هلام ا

 نكن)و هواي همم توم

 َْ 5و مه خ] ٍفافك نيس هرك 9

 ا ماك كة و هيا الهقاوي

 ىللص(هللالوسرماماو) دعوودي دعت ةماك كل ىلو اذى ري هلاعدو .اريش لو هيلع

 5 تؤ اواخ دئال لاق و هتلسار ثحتساو هسأر ىلع هدول ى هةدوع رايد درا و ةءلعهللا

 ركفتلاهعيترءاكللا تالىأ ام ماص اممكسصبنأ و ون 5 من ١ والا اولظ نيذلا

 ريدقت 7 نم اكمل بح ولاوحأ قركشتلاب مه أ ل_بوهءلعهللا ىلا '”كنرابتعالاو
 مهل . وطةدءمهلاهما و ضرالا ف مهاهنبك عم رف ةكحااكنئاوأ ىلع و زءعهللا

 ن وكنت نأ نم وملا نمي الق ينواَقا ا!باثد هناك هوهو هباَذعدذ و مم هدمقت عاقنا

 الناو أشاهامن ءاوب رشي نأ سان 1 لبو هءاعدقلا لص مو كلذ لئهىلا هم .ةاع

 ندعلانأو مانعط هيزيطيالو سيح هيساحال نو نمي هينتنالن اوال هال لاوس

 اولك أيالو قاد اعنا عض نيرا :وقاعي هن لعق ىذلا سدخلا وأ هنت ىذلا

 ْ انممبرعشت تناك با ارك لا ىلع لزث حارب اسلازالىأ سائلا, لتراث أب الذم

 هلناكن ملاكو ىأ ةديدش عيرل» الا مهيلع ب تان اسود .اعدللا لص مهريخ اودقانلا

 هعملب هد - وقم مدارج رذنأن ع "لالا كلت قسانلا ىس مح ولامع د ثءاقريسب

 8 رلا هلة - اق دنهلريعي باطىف كا ذكرخ رخآح رخو قد هن ها هدد و صاق“ حب رفل باص

 2 رين أمك نأ[ لاقل بو هملعهلتا ىلسهقلال او.«دكل ذيريخ أ ةئط لم هتقلأ 7
 ىط ىلع رلاه تا آ|ىذلاو ه قشفق و:تىذالاعدمث هم -اصوم :موالام "يدوم هب

 ناكو 2( ىطاسدلا ظفاحلاةريسفو) لير دلا مدق نيس لس الل لد اط هتاسراف

 ىلهد هتعاشا ذر قياددصلار 5 انأ» هركسع ىلع فاضتسإ لبو هءاع هللا ىلص هللا لو دو

 مثركسعلا ىلع هباصص )ىف ف :واعو ناك رمش نيدامعر علا سرح ىلءلمعتساو سائلا
 مها قح موبأق ر 0 داك أامشسطءا١ن همهأ لد .وىأ موعم' أمال او سانا ممم

 رح ىفازرس رخ هةءهلل اىذر درع نوفاهءام ١ و رم واهشارك أ ١ اوةشما مهليار ف ىلع: "كلذ

 4ك ب رشف هئرفرصعمفهريسع)ر مكمأ لح نلاقي شطعهفاناض أ الز ام اذازخف ديد سب

 ىأ مسوغ ىلدىنلل كاذاوكثةهردص ىلع ظفاقو هديك ىلع قام لعحو

 00 ها كَذ ذلذوعدقمقال كوس ا ون[ هل لاق

 0 عقد 0 اعدؤ

 ام دو هملعهللا لص بتل ءاقساوض 300 اوناكوءامر
 اعد واهذراىف مس هو هيلع هللا لص ىشف لافلا ل لوضاقىام هوك ام وك اهلعس ى 3 اوص اقردان ااعح وراؤل ادهجمما !نادعب
 ناكو مهاطعا ملثم و رق ةوةنس لك َن 2 ماوناك امل ثمل و'أم رخل ١ زباجا,تمىو ةرافرتداز رو تعثاهبف راينا أ ىلاعز هلل
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 كل ذياترسل ىاامه ريفر غو ركجوأاباثن تناهنعهللا ىظررباذب سو هملعهللا لص ىلا لاق كاذنماو.ثن دو ميءامرغلا

 ضعيف ةياورف دازع وجا ةصخشانلا باصا لاق هنعدقلا ىشدةري رهف نعئذمرتلاو ىيبااىودواناميا ادادزيو
 وعن تاقئش نمله لسوهملعهتلا لص , 184  هتلالوسرىللاقف كوتةوز ةامنا كرت فو لو هيلعهللا ىلص هناوزخ

 هيىتأف لاق دوزملا ف رقلان م
 اماةياو رىفءاجة طبق ضوقف

 نمال>رذأ و ركسعل | زواحتت ل ةءاصسل اكلت نأ ممضعب 51 7 هملا ْن نواة عام

 اءدواهط_سدف# ارةةرشم عاش هللالزن أن اذكواذكءونيانرطمامت'لاةةىرتدق لع و قائلا مهتم رخ اللا راصثالا
 / دال 5 يلا ءاواالهنو. تاتثءح ىأ نو ذكسم كنا مكقزر لدي أمك ةزرنواءووىلاعت

 0 3 ا 0 ١ يا ظنا و دمنا نامت راك لاق“ ئشاده دعب له وهللاق هنال.هق و

 1 ا مكس تيقستساول ىلعل لو هيلع هلق ىلص لاكش طم قش ل سو هيلع هللا ىلص هلا
 و ممتوع هرمي

 ىلصهللالوسراعدذ هاون نيعاذ هامهقلا ىناداولافاذكو اذك «٠ اذهعلق مق
 اورطُك باص ران وب رت> اف ىلاعت هللا اعدذ لصف ماك مث ًاضوتفءامبإبو هي ءو هيلعهللا

 ءوادهلوةيود-دق فرغي ل ربهل_بو هملع هللا ىلض شالوسرركداولك لامع

 اوح رخنيذلانيقفانملا نملجرلاة فلس وةءلعهللا ىلهد“ ةان تاضوتن الا تاز ن الو

 ءاعدل اريخم مريخ هنا و ىنهنأم ِِء :نبادم نا ةمدغلاالا مهضرغ ع سدا لو هماع هن ا ىلص عم

 لعأالهللاو قاواذكوادكلوق» الج رنا لو هملعهقت نإ دلاهتف هتقاننيأ ىردالودو

 اه ءامز ربةرصن ات سحدت :راذكو اذكس سيء امنأاهاعهتلاى داددقو هللا ىاءامالا

 هيلعتلا ىلصالم دقن وىأ ا ماو راف كاذك اهو د -وئاوسهذفاهيىف 7" قءاوقلطلاف

 نآلمع وةعقاولاددعتىف دعبالو عسسر 11 ىه تلا قاطصملا بو زغىف اذهريظت لو

 هللاو هناا ةفدل- .رىلاءاجةبادعا | ضء.كأذ ب عب أسم .و هاو رلا ضءد طل نم ن نوك

 رك دوه“ عءهللاو ريخا لاق ةلاقمنع ملسو هم وةءاعهللا ىلههللال وسرد هنوف أ

 لد .قاهااش اًضيأول- رىفاضد# ىعي نالفاهلاه ةلاقملا هدهرإ -ر ىف نم ٌضعإ :هللاةفدلاَهلا

 ىل- دن مح رخاهللاودءىأر عش أامو ةمهاد ترف هللا دامعانل ا.ةفرعس سن قأندأ

 ىضررذ أل هب أطامتو كلهىتحرشباهت«لزيلهنالاقيو بان هنالاقمف ىنيحصنالو
 3 رخو مهر جظ لعلب .وهعائمدخأف سخان ءفاذق يعتلا و'امعالا ههياملهةعهللا

 لبقو ىأ لزالا ضن الزان هكر دأف ام-ثاملو هيلع هللا ىلهقئا لوسررثأ عسب

 كن ناف هوعءدإ-و هيلعهللا لص لا.ةفهريعن هنأطنأ اور دوبأ ف اذ هتنا لو سرانهلاولاق هعمل

 ليلا كلذ ىلءعف ةرشأالب و ذم هلأ كارد كل زريغد ْنا ووكبهللا هقدطمس فريش همذ

 ل ومر لاقفهدحو وَ ما رلا اذهتامتقال او هرابلاةذ ىّدء صد هرظزو

 لاّقو رذولأ هلل اووههتنا ل وسراءاولاف موقلا هلمأت "انافرذانأ نك لسو هيلعدقلا ىلصهللا

 ناكوهذح وثم وودسوت توع وهمدر و ىثعرذانأ هللا م- ل دو 4٠ .طعهتنا لص هللا ل وسر

 هحرخ الثدي رلابودو هنعهللا ىىذرتامدةؤهد>و توع هنا لس و هملعدللا ىصلاقاك

 أ 1ع - !ذكووا وعيش قى

 ىلاقواوعبو مهلك شيما
 ”لدب لخدأو هب تئجام د-خ
 تضدقن هيكنالو هنم ضدقاو
 دقام ناك أف هاش امرك | ىلع

 لاا ترد نسوا هءطار

 ه_ءلع هلئا ىلص هلنال اوسرةام-

 اء .نءهللا ىضررعوركب فاو لسو
 هذعهللا ىذر نامعل ةقناىلا

 هالاقامناو يهذف ىدبوتاف
 مهلك دعب قبهنال هيت ئحامد
 ل2 ىلا هّدربهسعأو هل اك ةيءاجام
 قو دارأ ام لكم هزم دخأينأ و

 نمتاحد_ةةىذسمرتا!ةباود
 ققسو نءاذكو اذكرغلا كلذ

 ىىمال اوت هله ىاهلنأ لمدس

 هللا لمسسفف زائانأو ىراف_ءا

 ةرب رهبان 2 ىراضلا ىورو
 ىذر“ ر رهأن اتاهنع هللا ىذر

 ةرمع وحلا هب هيانصأ ةسوع 3

 منو ةنلع مننا ىلص ىو هعياس لا هعشمس

 هعيش كلل“ ّ نا همكم نلطىا

 ةفدلا لهأوعدينا هنعهقلا ىذرةر ري رهابا عأف لد 7 هءلع هللا ىلصهملا ىدهأ دق حدة ىفائماهش ف ل-وهياءهللا لصد دوق
 ىنلا سالاثتمان مديالو ىع وج ةةشل مه ءهبؤحا تنك مهتم فاك لماقا اءرادةمامىام نمي اذه ع ةوءامتلةذ لاف

 هدخ انمكور و روح ب سف موثم لس ل || ىطعءاتلعذ مهيقسان أى سهأن ل ,و هماعهلنا لص. || م وعدو 0 و هيلع هللا ىلص
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 بت زن كانوبم اكو ا راو ةماع هلئا لئلا 'تتلاوا 1 . را 00 2 34

 قرع ادبعنب دمأتب داب وخ ني مازسن ب دلاشوهو ىزعلا دبعنبدلاشثيدح نم 14: . قبلا قورؤ القلاب شو عبو
 ىلاوجاهوانيدق)سسا ىصقنبا
 نباو»ووّترطلا فتاف ةشدطا

 ىذرنيئمؤملاما ةكدش ىنأ

 مارح نب ميكس وخاو اهتع هللا
 اذ_هدلاخ ناكو هفعهتلاوذر

 ينل يوك ةنارعملا ةيحانب ل ذا
 ىطءاف 0 سوه لع هلنا ىلص

 ةاسش لبس همل هللا ىلص ىنالا
 هلوثم ةفام ضاهلك أي و اهعذمل

 حديامارمثك دااح لامع نآكو

 اهظءمهيفكت الو مهلال ةاشلا

 ىلص ىلا لك اق تراك أمانع

 ةاشلاكلتنم لسسو هسلعهقا
 هلاعدودلا1نولدىف هتاف لعحو

 م-هالا لاق هنأ هباور فو ةدكريلا»

 هلامعا كإ ذر شا: تىبال ارا

 هللا ىلص هتكريب اواضخ أو اولك قه

 لاق هناعددكحربو سوهملع

 رثك اوءاذشل ىف ضامع ىذاقلا

 ىاهئالثا!لوصفلاا هذه ثد داحأ
 هراجفن او هعب اص نيب نمءاملا عسن

 ىف هتكربب ماعطل اريثك دو هو عدي
 دقو ثيداحالا نه ىاريععأ |

 ةءضالصغلا| اذه عم ىلع عما ٍ

 م- معد اور وةياعصأا نم رع

 الزم مني -عباتلا نم وهفاعضأ
 صدق ىفاهرثك اويهدعب دعي

 هركدأ ام ىلءاهريكوس نم هتاكسد نأ نكمالو قلابالا اهنعثدصخلا نكبالو ةدو مم عماجتو ة ةرومشم

 لاهم دأا ٠ نم رشه دع هللا ىذر ركب ؛ىفأت ومد هناقىأ ايلا هنعهقا ىكذيزناوءع

 يلع طاغي ن أك هناقهل ءلاهنعدتلا ىذردب واعمهاكيش هةعدلا اىذر نامعىل زواملف ماشاا

 هذ ,رلا هنكسأ مث ماشا 0 ىدرواما اوين وسر ومأض عاف : 1 د وام

 قالمحا مت ىلا مكو ىنالسض نا هنومد:ءامهاصوف همالغود : ]سه اال هيدعم نكلو

 ْ هملع هللا ىلص لقا ل ور بع اصرذد دو ااذهدلال اوقمكب. رعن هلأ و اق قار طا ا ىلع

 4 د وعسمنب هللا دمع لدقأ اوكلد هال _هفهتعهللا ىذرتاماساف هند ىلع أ 0 ل دو

 ماَقَف اه وطن لالا تداكد قد رطلا رهط ىلع :رانلسأ ١ ودد وق قار ولإ لأن م اطهر

 هنقد ىلعأن :ونيعأف مل دو هملع هللا ىلص هلا ل ]وسر ]دع اصرذ 0 ومال_غلا مويا

 كد_-ون وعو كد 0 اوسرقدصل وقد ولكي دو.« سمن هلل ادمع لوتساف

 فوىأ هريخدوهسم هللا د .ع مهب د كمل هوراوق هءاصص أووه لزرع دو ثعستو

 ىبأالىلامو تاق ك.كيام لاةؤ تمكب ةافول ارذانأ ترمضح اس1 تااقرذ من ءىئادكلا
 انذك كءسدب ايم ١ ءاو كن د ىلع نيعم نمانادبال و ضرالان هةالفب توق تن :و

 نس وو مهنا ةذال وك ودب سو هم هءلعهللا ىلصهللال |وس رتءعىلاقى ءرشنأو كس ال لاف

 الاد أرفنا١ كئاوأ ن مسدل او نينمْوملا نمدداصعه مشي ضرالا نمةالغب مكبس لع
 ١ سو هيلعهقنا ىله هللا لوس بذك امهئااوةالذاانثومأ ىذلاانأ ١ىلاو ةيرقفتامدقو

 حاملا بهذدقتااقفقي ر طاائرطناف تيذكالو تبذك ام ةءاورر فو تيذكالو

 هيلا لا عجرأ م هيلعم .وقأف بثكلا ىلا د25 تنك تااقفى ءرظنا لاف لمس ل١ تعطقتو

 ِق 7 ' تل أف مخ رلاهمأ اكم-هاحاور ىلع حربانأ اذا كا تان ا|دمق ه_ضرهأف

 تافهه اةمأ كلام اول تف ىلا نو .ةم-ساهرو ىف طايسلا اوعضرومىلا اوع هاف

 ىل_صهللالوسر باص اولاقرذونأ 1تاقوه نموا ولا هنونفكت تو وني ىلا نو ها

 ١و هرمشد آلاف و مهم بحرب :هبلعاولسق هيلعاولشد هيلا وعرسأف ممن تاق سو هب ءاعهللا

 انفك ىءسياماهاوأ ىلناكو لهللاو لاقو ث دطا مه دحو نبذ :هوملان م ةياصع مكن أف

 امي رعالوا رممأ باك لح رم يم قنفكيال ال الا ١ 6 دشنأىلا اوهمقالا ت 0 ا

 امل شاولاقف راصنال !نمىقفال كلذ ند لد منكي اواسقاوأ أدب اى ريال و

 ىفلاهنفكف تافىألازغ ارعنم تمن واوا قادر كذقك انا امش تركذ

 دقو مدقتامواذهنب عجبا ىلا حام (ل اوقأ) هعمنيذلاو هناا قةتفدوو راصنالا

 لاقي

 اهواك مهنأ هنعهّللا ذر قود ضااركي ىأىل ومدعس نعءىدعناودعسنءاو قبءااهصرخ * انمءافثلا ىف هرك ذامادم قدكابو

 . لدو هتلعمللا لص ىلا اهلك زاغم متءاخل يطع مهباصأ اوءام ريغ ىلعا وزع رقد هع ءاهزا وناكو 0 دو همم طءهللا ىلصىننا ١ عم و رعف



 اهدجالذ لمللا ضءنف قمت عفارلاعةياو رىفو تباعواهقانو لف اىأ تةاطنادقاشدب وف عنج زمئاهطب رق اهلاكتلام
 (هنازهعم نمو) اهيءاسىذلا مب تسهذ عفاادايلاةفرلسو هءلعهننا ىلصونلا تريخأت

 نأد_ءبهمو دق نوك» نأز اول هنعهلا ىضودوعسمنب!نعمدق:امئلذ ىفانبالل اد
 هت-وزاكأ العذ تاما: ىوارلالوق نممدسةةام اذ ىفا الو ىراصنالا نفك نذك |

 تهصتو 1بغئأ كلذ همالغو

 رغما! ىف ىراصنالا ىتفااىأهس:ةدو انهىوارلا لوالد ىفانالو ه.:ذدىلع انونمعأ
 يدئجهمسا هزعهّللا ىضذررذ وأ اوكلذ ىف مدرع رع جماوكرتش رشاادال اق كلدنال هعمنئذأا

 قا لوقلاو عروأ مدع فنيزيملا للا ةبعوأن نو ناكو ةدانح ةملس مهما لدقو

 ةعبهاىذ نما ريغلا تاقأال وءارضألا تاظأ امه قلبو هيلع هللا ل صادق 1

 ناكريل ا دمع نبا لاك مالالاىفنيمدقالا نمهنعهلقا ىغزناكودذ نأ نم فدصأ

 مييص نبا ىسع همدش ىج >ماىف رذوبأ ملسو هياعهللا ىلص لاق و لملف لسأ لحر سماخ

 ىلاورذ بأىلا رظايلف هنن ىسع ميضاو فار ظس .ندابور ممخعل و هدسهز ىف

 هجر وكم_بلا مامال اراثا هود وت روع هنأ نمرذ بأن ع م وهم ءاعدللا لصريبخ ام دو>- و

 هلوةد“ ةوئان ىف ىلاعت هللا

 ةد.عيدالبفادسحو تامو 3 هدسو تاقاكرذولأ سشاعو '

 هللا لوسر بهذ كوتور نيب اهدا ام لاك هنأ هذعهللا ىذر ةيعشن ب ةريغملا نعو لاك
 رجل !ةالص ىه تلا مهتالصب سائلا ارئسأفءاعه:هتورجفاا دعب هةجاذل- لو هءلع هللا ىلص
 ندب ل و هبلعهللا ىلص ىهتنأف مهم ىلصذهنع هللا نذر فوعنت نونرلا دمع اومدقف

 هءلعدللا ىل هللا ل وسو ىلهذةءكر ىلصدو وف وعن نوح .رأ ا دمعأ هيف منم و أضو

 دعب » ل سو هيلعللا ىكصمها لاق و ةداشلا ةعكرلانى أ أما و ةعكر نحر لاا 35 لس و

 َن ملءاصل جر همؤد تس ىت فول و هيلع هقلا لص لاق, معدد 1 منسحأ هعارف

 ىلع هاه سب لو هم ءوهملع هلل الص هل ال وسرذاكو مدقتام قاب الازه لها وىأ ىلع

 هعم نمو دوعسمنال مالغا!لوق كلذ ىفانالو هلق

 لحج رهمود قد لفرز ول وو ساك اان ىلضز هذعهتلا ىذر قدةصاأار كيانأهر ع

 #0 .> ةوزغلاهدهفقيّددل فا لصد ل )سو هنلء هللا ىلضدنأ | ىف دهم ن ف اص

 تاداس رنمدس عج رلادب ا س وديع 10 لاا تعلاب 1

 || هلماك ةال_صدارأ نال هتوم ّض ص ىفىارك لأ كالا تنم ا
 اهف لو هيلعهتلا ىلصهصن اضْس نمو ىرغضصا١!صن اداثا ىو اذوهةالمدلار ركدوأ

 قوملاءام ا لسو هلع هلي ىلص 141

 0 وهيلعدللا ىل_ىدل مهمالكو

 ؟ىصنأ لئالدلا ف قبلا ىوز

 ىلاال_تراعدل_بوهسلعمللا
 يسكن موأال لاق الغلا

 هللا لص ىلا لاةق بش اى

 ةاناةارأف اه ريق قرأ مل وةماع

 ءر :الفا أن لو هد و ه.لعهللا ىلملاقذ

 صلاة ةكيدعب و كءمسأتأ اذ

 ىح نأ يبدأ لس وهيلعهللا

 ىلا هننالوسراب هللاو التلال

 , "ىونأن ءىلاريسخ هللا تدب و
 1 حبلا راخ# رخ الاثتد- وو

 اهدروأ ةصّقولا هذهو اندلا

 . ظفابءاف- ثا ىف ضا,ءىذاغلا
 كأك رمد! ىا ن_سآعا نعو

 لس وهملع هللا ىلهىنلا لحر

 اذكداوف هلة ح رطدن ارك ذذ ْ

 اهادائو ىداولاىلا هعمواطناق

 هللا نذان ى - | ةنالا أهم ْ

 كي دعو السا لود الا

 نافالع ادق كد واتااهالاقف

 ٌثلاق امهاع لد 9 َن ١ تدب

 هللا تادح وامويف نال

 قدما ىو دراما
 ميعنوناو قويبلاو اسندلا ىلانباو
 قا لاف هنعهللا ىذر سأانع

 هللا ىلصهلنآ لوشد دف عةفصلا
 لص ىنل || هضمغف ضبق مئامابا صرفة دملا# أودي اصانا ثمل مل غلي دقاهانب ١ اهعموذرحاهم* اهعروع 3 مل_سوهملع

 هيمدقد:ءتساج ىس تءاخا ماعأت لاق انلعافعتأت *١سناأ اانا هلسغت نان درأا فو ناهكاسأأىا هاو ب وه ءاعدللا

 ةيغراليلا تج رخو ادهز نانئوالا تدلخواعوط كيلا تاحأىفالهت كنا مهللا تااقف من انا ةفباتامتلاق مث امه ذأ
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 قلأوه.هدقدل رح ىتحاهمالكىضة:!امهنئاوفول .#ىلةةاطالام ةءددملا ذ_هىف نا ىدتالو نائوالا ةدمعىفتءشنال مهلا

 اغاقهم “ال مارك ن اكن اوا دهو همت تكءلهو لهو هب اعهللا ىل «ى' :|ض و قد شاعو هعما ههطو مطو هيد روع بوثلا

 ١4 لو هيلعدللا ىلص هتكربب اهتءطعا

 نياوركان دعنياو ىدادغيلا

 اهنعهللا ىذ ر ةشئاعنع هاش
 نودع ا لزن )سو هما هنا ىلص هنا
 مهقلاءاشاما يما فاني زحاستك
 ينرتاأسلافادو عم

 ىلتأ م ٠ انآ ا ىلامحأ افل-وزع

 نمىورادكو قوملا ىلا اهدر مث
 امنءهللا ىذو ةسشناع ثيدح
 ملسوهي اع هللا ىلص هيوباءامحا

 ىلع مالكلا مدقنو هيانمآ تح

 قوكسم ةرهسسلالو واف كلذ

 ىطيامو تش نادملا عج راق

 نباو اندلا فن باءاو رام كادي

 نءمبعت وأو ىناريطلاو هدم

 امهنعهللا ىذر ريشي ني نامعنلا
 ةارسنمديززب ةجراخ ناك لاق

 ارشاىاراصنالا

 ةاندملا قرط رط نم رطفى دع
 قود ”رخدارم لاو راسا

 واو اقمو ًانراصنالا هب تاعأت

 نيذرب وءاسكب هوض# و هس ىلا

 رادنالاءاسن نمءاسن تدم! ىو
 م 4ااح رنملاح رود تع

 منال ىب مو هلاح ىلع ثكش

 :ًاف. تام هب وكلت ومى اوكش

 اذا هدو هزيهتاورخأف

 وهافيبف مهف

 اوعم«ذاءاشعلاو برغملانيبثاك
 اوتصنأ اود أل وةي لئاقتوص
 ىلا باشا تدق نمت ودا ادافاورظنف ظنو

 بيطالاو ىربطااىورو هسسنل ة ردهم ىهفىلو ةءارك لكون دواهاو -دإ

 مصيال هنال لهو هملعدتلا ىلصهمّو نأ د حالزو وال هنأ هنا هجر ض امع ىذا | كح
 ||| كلذ نع نينموم اهلا ىهمندقو هريغلالو ردءلالاهريغالو ةالصلا ىف هيدينيب مدقَتلا

 هنءهللاىذررك وألاف كلذاو مزاعم مكس لامدتو هلاءئاشدحنوكبالو
 اولزئالو لألف لبو هملع هللا ىلس هللا وسر ىدي نيب مدةّدي نأ ةفاق.ىلأ نبال ناك ام
 اهم امنم ةفرْغه د. لمو هماعهنلا ىلصهنئا لوسر فرتغاف *1ا "هل ءلقاهتمع اود+و كومت
 | هللا ىذرةنيذح نءولاق تراس سابع تراق فاش م هاذاهم ضدخمف

 مهللاقدقوىأ هل او ”نيعءام ىأ هلقءاملا ىف نأ لو هماع هللا ىلهدهنلا لوسر غلب هنع

 ىتحاهولانتنامكناو كوتنيعىلاتدنت!ءام نا ادغْنو أنامكسن ألو هملع هللا ىلص

 ننينإ نساك لم مارق [ىتحأم_ثامم امم سالف اهءاج نذراهنلا صخب

 نمىأ نالدراوما| ق.سدقو اهمام م ضد كارمشل!لئمنيعلا اذافاهانبف كلذبى دامب
 هياورفو كلذ هغلبامل ل-و هياعدنلا ىلصدننا لوسر اههمسسؤفا مام نم اسمو نيقفاثملا

 0 َّىء عا ىع الءلقالاةني_ءااكلتنماوذ اوفرغمخ امتنيةفاناان م ةنعل رأ الاس

 || ني-ءلا ترفل اهيفهداعأ م ضعضمو هرديو هج و سوه, .لعدتلا ىلص ةقاكوسو لن

 ٠ْ 9 وءاماب تش تشاش مهالل و هءلع هللا لص اهعفداماهساهيفاواعف هنا اورفؤو ريثك ءاع

 هل وقيهن.ثان ىقىلاعتهتناه سر ىبساامامالا راش كلذ

 ةمشستدحلبولا عقولامو و ه مهبرمشب تجلب ذلا عقونامومف

 طق-_س اك قران لتسلم هملع هللا لص هنأ تدثذ 'ني--وىآ ل ل ماجر

 7 د د1 اءىذلا نأ ىلع ة ةمد ه«د_كلانناك امنا ول اومن نكي لود ١ عقونأ ١ صارت الا

 نا ول , ذاعمارذاعللموهملعمتلا ىلص لاق مث لملف ما مءالدحاو ممسزرتوهامنا

 نعهنئاهجرريلا دمع نمارك ذو نيتاس ىاان امد يلم انهام ىرتنأ ةامح كب تااط

 م ودق لبقوةرضنةرمض> انا: حيو ا١كلأىلا وح هلكع ض هوما كلذ تف ران ألاف موضعي

 ىأ 2 ردم .ةسعشلا تداك ىق د ظفمش سلة لسو هءاعدلل !ىبصهننال وسر مأن هل لي كلوش و

 تجار ءريلن لالي د ذئاسأفل مقل اان" داك !لالبا لاعبو هيلع هنلاىل_ص تاكد قو

 لاك هنع هللا ىضرالال نايا او رفو رعفلاانا' الك الالب يكل لقأ لأ لاق ءاتيعهتماغف
 تاقامنيأل الباب وهيلءهنلا ىلصدتتا لوسردإل اق اوعبطض اف مك امقو ان واومان مل
 ْ كسفددخ ا ىذلا ىف ل ا ظةافوى آكيبهذ ىذلا لئمىب بهذ هللا ل وسرأب لاه

 هللالوسرد 2 لئاووهاذافءاطغلاههدو نع اورمسا عب لافو

 هللا اوسرا,كماعمالسأا هللا ل اوسراذهلاه ٌتقدص قدص لاق مثلوالا باكل فكل ذناكم دب ىت النيم دئلا 1 ةاحىالا ىلا

 لود .اعهتنا ىلصهاقودعد 71 ذامنالهدنعةرسضاج لسو هملع هن لص هدح ورىأرهن“ اكوناك 6 تيمداه عكر ودقة دو



 ةئعاشا ىشراءاعرك ديمو نْدلا هياوديأو هواعفاعريذم مويلع أ ىامهنءهللاىضر نا ةءورعوركبانأركذو (ةياووفو)
 مالكل ا اذ_هنالإو هيلعهقنا ىلصهتافو دءدثاك ناو همذ نفاس اذه لأ امناو هنعهقلا ىضر ىلع ةيالو لبق تاك كلذ نال
 ١ هنالاقي وأدت ازمعم نم ملسو ه.اعهنتا لصهشمأ تاماركو ةمارك توملا دعب

 ىصلائد ياك مونالالالب أد يراص ناطم_ثااناقيدصا لسو هياعهقا ىلسصلاقو

 ىلصىنااربخأت هموت بسن عهلأ و الالب لبو هيلع هللا ىلم هللالوسراعدم مانت
 كب دمشأ ل ,و هاء هللا ىلسىاللو» دصلالاةفقيدصلاى نا اهب ريخأاع )ل و هيلعهشا

 ىاربمخ ىف مّدقتو ىلص ند .هدريخلزخم نم لو هءلعءهلفا ىلصهنلا لوسر لةئاف هللا لور

 راسو ناك ةوزغىا ىف فال ئ ارب نم هفرسه:مدنع تناك !مافىرقل ا ىداو:وزغىف
 لاهل ود نءهفرص'ه و ل ول أف هئلمأو همول ةمقب اع درم سم لل بس و هءلعمللا ىلص ْ

 لون ءلذافو*و لسوهملءهننا لصدتنالوسر عمربن نتا هع هللا ىذر :داتقوأ

 لا ةئهيتناف هتعدف هئمت ودقة ىلع لاذ هتلح ار ىلءودو ةَةفح قفخدذا هعمانأو

 تاظفح امك هللا ك ظذ- لاف كةعدفطق نأ تذخهننالوسرا.ةداةقون أت اةفاذه نع
 تاقذسبرعتلا فكل لهةدانقانأال اقف هبنتاف هتعدف ا هلشم لف غ 'رثكريغ رام مالو در
 م-هعدالاةذ هثالثو أن الحر اذاف تراظنف كداش نمرطن الا ةفهللالوسدا,تشام
 ىذرةدانق وأ لاق (ةياودف و)اس هرعفاواك مل و هملعدللا ىلصهش ال ]وسر اوسجأ تان

 لاك سعنؤ هيشح ملا انآو لمال راما ءرااسملا لس و هيلعدللا ىلصهلهال اوراس هقعهللا

 دوم ىدراس 5 هن - ار ىلع لد_دعاىتدهظؤو أ نأردغ نم همعدؤه لدن أف هتلسا دنع

 رشا [نمناكاذا ىت-راس ع هتلسار ىلع ل دنع ىّتهتعدف تمار نعلم لدللا |
 لاةفهسأر عفرفهمعدفهتنثأف طقس داك ىتحنلوالا نّدلما | نمدشأ ىه هل.ملام
 لولا دم ىري سماد هلازام تلق ىنم ٌكريسماذهناك ىتملاق ةدامقوبأ تلق اذه ند
 ددسعملا نم عنامالو ريش نمهفرص:هىفمدقن اذهو هس تاظو-اك هللا ل طظ ة-د لاه

 نمىرتل هم ,و هملع هللا ىلص لاف مث لءاتملفتا أورلا ضعن نم ع5 و طلخا ذه نأ له<و

 ةعيساكوانعتجا ىدرخ [بك اراذه تاق سك اراذدتاقش ا نم ىنءيد>أ
 نءلسو هءاع لن !ىلص هللا ل وسر لاذ لس و هماعللا لصهلفال ودرب ةسجن ( ةياودقو)

 ه.لع هللا ىل_صهللا لوسرظةءتسا نمل ناكو اةالصانسلع اوظذالافمث قد رطلا
 سعشلا تهف:را ىتانرسف انيكرف اوركرا لاق مث نيءزنا:مقفهرهظىف سوشلاو لبو
 نمةعرح (ةياورقو) ئئاهبف قبو اهتمأضوتةءامنمئناهيف م تناك ةأضءعاعدع
 ًامتاهان روكم_سفقةداّقانأاناهب رهدزا(هناو رو و١ كتأذ.مانبلع طظفصحا ىللاه مثءام

 هّللالوسرلاةفهل ائافهتلانا|ءلةفرسوشلا رحالا :ظدد ام 60 اورؤو ) ثد دحلا

 ةأضبملا ىهىتلا ةوادالاءامنمأضوفانظاناك ناطمشلانافمغملا لو هملع هللا ىلص
 ىلهفان أشامهل نافةوكزلا طظةةحاو ةوادالا فام ظذتح اةدانقانأا لاةفلذذ لذفذ

 هنع ردصب نمهتمأ ف ناك اذا

 هنعرد_هدالمفاكف كلذ م

 'كالذل هم وللسو هيلعهلا ىل_

 نبهللاد_بءنع قييلاداورام
 سما لاق ىرادنال اهللادسع

 هللاونر سقت باث نفد نوف
 وه و ةماملابل دق ناكصوهنعء

 ىننااهلد_مثو راصنالا برطخ
 هانعمسف ة زول ايل مو هم ءهلبا ىلص

 د. لوةءربقاا هاند أن يح

 رعقيذمااركبوبأ هللالوسر
 انرظنف مي-رلاربلا نا. عدد هشلا
 ةوزغىفمدةئوت.موها ذاخهملا

 ةموعدملاةاشا!ثي د_تريسخ
 ىل_صه4تدهأ ةيدوويت أ كلذو
 امو« وشمةاش مل ,وةيماع هللا

 اههنم لسوهءلعهتلا لصلك أف

 اوعنرا لاقف موقلا لكأو

 اهنا ىئئريس أ اهناف مكيديأ
 دمه نع(بها ولاىف و)ةم هوهسسم

 رادأالا مالح رنأب دا نبا
 ةوامدعم وق اانأو نفك الفوب

 هللا لوسر د_# لاقف ماكنت
 لاصقلا نس رك ولأ هح أ

 نب رباج نأ ميسهذولأ 24 رخأو

 ةاش عبد امممءهللاىذرهتناد.ع

 هبوأو ةنق> ىف درتو اهديطو

 ملسو هيلع هللا ىل_ص هللالوسر

 هيلع هللا ىلصناكو مولا لك أف
عدن مع امظءاو نمكسا الو اواكمهال وهدا مو 7-5 ل 19 '

يلعمدعش »و وماظعلا عج مالسأ اوةالساا همل
 ا

 قعرانتاهناو تيضمواهتذ_خأف اهيفكلهللا كراب رباح ان اشذْش لا ةفاهينذأ ضفنت تماهدقذاشلا اذان مالكي ملكت
 هللااعدإإبو هءلع هللا ىبص هللا لورلاهانحيذ ىتا انتا هذه هقاو تاقرباجاباذهامةأرملا تااةفلزنملا امي تنت !ىتداهنذأ
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 بنا ارغلاو نئانعلا بانكسق ركشراف ورع ارد #املا نيد اذا اضيأدا ورؤوهللال وسر نادم 1تااثف اةاسأت

 هتكربب تاهاعلا ىوذءارباو سو هبل هللا لضهنودتب م داهم هو هل أع هدضلا مالك دوه اع هللا ىلص « ( هنازخ ه٠ نموإل#

 ل رإسو هب ه.لعشا ىلص

 يل .ةمااءارل [يلكو "لهما
 لاف ىناهأ !بدقسعم ةيقمداط

 ميوبشموتا ىلمىبن اعمت مح

 ارادتاحد_؟عاد دولا ةحف

 اهيفلس و هماعهّلق | ىل هنأ | ري رك

 قوز ردبلا ةركاد لءءههج وو
 ههجو ناك عئاق نبال (ةءاور
 لح رءاجامعهنم تيا دو رهقلا
 داو م و مالغبةماوأ ا لأ نم
 ل وسرد لاق رحى ههل دقو
 الغا1_بسوةيلعهلللا ىلصهللا

 لاه هق'لوسر تنألاع ان نم
 نام ك..ذهللا كرا تقدص

 يد ءاذد هب ملكش , مالها
 ةمادلا كرا .ه هنهشاتكف 3-
 هيلعدللا ىلص قطتملال وقلىا

 لالا الاك كيئهثا كرا هو ١
 هد اضس ىقهللا هجحر ىط و.سلا

 اذ_داراور تعق ودق ى :ركسلا
 تد هد _-ووفقرطن مترا
 ىف ىط مسلارك ذدق و ناس

 نيذلاددسعىف رز وبمذملاهمظت

 ةماعلا كرايمدهملادق اوهاك:
 لاو ث.ساذ»

 دمع نزلا دهم ماك

 ميول ءالثاو ىسعو ى كو
 فدو هاشم جب وح ىريمو
 تمدد قريد ردودخالاى دا لذط و
 107 هالو فرتاول لأنا # ىلا ةمالابرم هلع لفطو

 نيعلا عفو ملا مشب ضرع نع ىدادغبلا بدا نارك اطساو ىاعقرادلاو ١45

 قا يطور هدأ ظفل فو سءشلا عواطت عب رجفل البو هيلع هللا ىل_صوّلا لو راس

 0 اوادممنأ ةياورلاهذهرهاظ لوقأ رييكستلاب , لديوهماع هللا ىلصىنلا مدد ىذلاؤهه نع

 ىذلامكناكمز ءاولوق ل ذو هيلع للا لم 4يالاق (ةءاودفقو) اول هلو مول

 ْ قو تاطمشأ اه. ةأن رمضح لزتما ذهَكأخ اولوثرا طظذاىفو 'لةبغلاهمقم تو اصأ

 لس هيلع هللا ىلص يا اعمرشس اك لاق ءهّنلا ىذر نيم ْرارعن ع ىراخلا

 انظةيأاش اهئمر ااا دنعىل-أةعقوالو ةعقزأ: هقولمللارخ 1 - 3 اناو

 انال ظقمت د وه نوكم ىتح هظقون ماناذا مل و هيلع هللا للشذام سهشاارسالا
 هظاقبانمنوئادعاوناك_5 ىسولا ن مىاهموؤ لو ه.اع هللا صه ث < ام ىر نال

 نينا اررلا نفررع ظقفشماالف قاطصملا ى .ةوزغق م دقت ىولا عا طق

 هيوص عئريو ربكم لاذا طرب: 0 تلايدتوص عفر ووك ميسا !ةاليصتا اونن هىأىن 5

 هنعهللاىذرقددصلا نأ (ةياودفو) مو هملع هللا ىلص ىلا ظةقسا ىدجرييكمااب

 هللا لودر ظة. .ةساىق-ريك لازالورع ظقشماى - ريكي و عبسي لازال م القأ ١ ظقمتسا

 .دا!ةالصتاوفنمىا مهباصأ ىذلاهيلا او اوكش طقسا لبو هيلعدقتا لص
 ْ ةالسملابىد ونوأضوتقءو طوؤلااعدؤ لز 6 كميت ع غراذاواع راق اواكراريضال لاق

 كودو نغفف اع و نيتظمل !نيتاهنأب عب رصتلاهسفى راكاذ_هو ساناابىلهذ
 ضعن نعقومالة ومالا ل'الدىفو امءمهق رصنمل نع ةئاَملا واهلا معاهذد:ءىوالا

 ان«:_صامةراذفتصام ضهدىلا سم ييانضءن لهانبكر رانماصن ادسعبو ةباصدأا

 انتو كود اهمميت ىذلإاذهاملسو هيلعدقا ىل_ص ىنلا لاقت انةالصف انطب رد دق

 طيرق:مونلا ىف سللاق م ةئس>ةوسأ ىف مكلافأل اه انتالصىفامطي رتب هللالو سراب
 فلانا ىرابلا تف ىو قىرخالا تقوى ىقدح ةالواا لمد ئء ىلع ببر شا

 | قو ةضقاا هزه: نمابد رقرحمن ممهعوب رىفناك هناؤسمىففرفسلا اده نيم ىف

 لال لايقفان ولك نامل اةف لزخقالما .هب دا نم لسو هيلعهلن | ىلص ى* :١لءقآ دواد لأ

 ' لهءلعلاف انج ادقو ل اوكقير اطدناك كلذ تا قاز راادمع فادم قو ثد دشاانأ

 [ةددنا وةصقلا نبهت هجر ىلسصالا م كرك او أ ةرمه حيصلا ةالا ص نعمهمون فا كلذ ناك

 نيص+ نينار ع ةضقاةرباةمةدانق ىأةصق نأ هللا<_جبرر صا.ءىخذافاا هسسقعتو

 ا نارمت ةصقب ةيش صقل ار اريطا1 فو اهئطا و فالستخاةدقا اددنمت لك لااتر

 [موقلاىلدأآت ئفس نرعشل ارحالا ىتانةدأاق ريضوذ لاهو ذ رعفت امه "ذاك ىذلاناو

 هتظفوأف

 ةزعسلا لق قمدقد ةةإوهلعدتتا لص نا ملكت ”امأ - < لرامما ىداهلان ءزفو * اياةطن وعرف ده ةطشامو

 مالكلا مهلا فاوماكت نيذلا الو اوه ة.قامأ ًاوهملكي و ما ا 2 ويلاسغتهللا ديس وسو هم نطل نم خ ني م لكس هنا



 ىف واياشر اص و ريك ىابشذق ى صب تأ لس وهيا تلا ىلم ىلا ناالسرم (قييبلا ىدرو) ةةلاطال [ىلا : احالاريه م موده ىلع

 وهذمأ 4 ؟ناك امدنتز عملا ١ هيطن أذ هللا لؤسر تنل افانأ نم ملسو هيلع لنا ىلهىيتلا ل لاقق سرخأ قا ةنال ىا ماك:

 هللا ىذر ساب“ نيان تشق او 2146 َقيءلاو دس مامالاىود وقطنل تيدا تالا او تملا ةلزعع
 نباح تءاج ةأ يه ١نالأق همم
 هيلاء هللا ىلص هللا لرسر ىلا اول

 هبىبانادقنال |وسرا,تلاةذلمو
 انئادغد _:عدذخأما هناونون
 هللا لصهلنا لوز م-ةاةثاءشعو
 ةفيرشلاهدعإ هردص و4: ءلع

 لمأتمذ مل_.ودهيلء هللا ل_ص ىلا ظةدكسا تح اجيد ساب 7 2 7 هتظقي أت

 2 الافال او مصنلالاذه ولو ىف ناك كلذ نا راسب نيءاطع لاق عاتمالا نع مدسقتو
 مدع بقل ىلصهلوةب كل د لك ثنساولع ًاهللاو هد ' 5 لس مهدل اوةفال ىلع جامعا

 دقو ةطتامال سومتل مقل + صالوقو انيواق مانتالواننمعأ مان ءاينالا رشاعم نذ

 نأ سحب وجاب هنءبيجأو ىلق ماش الو مع مانت لاق رو نألبق مانتأ هلت لاق ْ

 ةيورك نيءلانقاهنأم ءلرددال اومالاو ث دللاك هبةقاهاملاتام_سالا كرديامنا بلقلا |

 ةلبترايج نزوة ناز اا ودا وبلا ءورحملا عواطو سفشلا ظ

 ناواهلاوح أ بلغأ |ىلاءل ١1د هنوكم 1 ه تأ عش و طقق هدم همقم انت مونو 4. ءاقو هلمع ْ

 نم لس .وهملع هللا ىل_-دةلوق اوةن وكب و كلذ فول :ءمالسا اوةالملا موملع ءاسنثالا ناك

 ناك اذا ادبأ وا.قاذهلاساذهنوكيو ابلاغ اا ولق مانتالوانفمعأ مانت ءاسالا رشاعم
 مونلل ال نيعلاءل ٠ بىفو مولاي ل سو هماع هللا ىلصهءوضو ضةخ,ال هنامسولوقل اًمضوتم

 ظفاطا لاه باقلامودلا لو سأآرلا ساعنلا لكتو ةملا ل ىهانتا نيعلا نالرظن

 مل-سو هءلعدللا ئه وقهءلع لك.شيال نيعلا نود م .وبلل ال2 باقاان وكو ْنَظ ويلا

 لكسشةساو هءالك اذ_هثحي همو ةلك اشملا با نم هنال ىبلق ماش الو ىانسع مانت

 نافاواترا ظفاىفوناطمشلا همفان ريض لزخما دهن أفا واحترا سو هب هناعشا لصحل وأ

 رهاظا نال )0 وهملعهللا ىلص أ 9 ىلع داطمشلا طاست ىذنقي هنأب ناطيش هيداو اذه

 ناف كلذ ياست ىلع .هنأي بدجأو ةدلاصأا نغمونلا فب سااو»ناط.تلادووتا ا

 ْ نأ دشن تاياوإلا لف ةةوريسغو لاليرفلا اضف ناكن م ىلع نأك/مغا هطمات '

 مقال بس ىلا لا اهباج سد || ”-ادابلملا ليضيف 6 من انشا ًادهاك هثد مز هالالب ف أ ناطيسلا
 ترص تشن [4ناسؤ و ملع | شدا ى هدساغنلانو رتام ديانصعال لاق مهب لو هنلعمظ ا ىلص هقوالءقو نيا ا

 امتد در تثثتاو ةسنجلا كلو ظ كلدوا ودشرزعوركمانأ اوعاطأول مو هدعلقلا ل سرلا كال اوسروهّلل ااولاه اولعو | ظ

 ءازاةنللانا هنلا لوسرابلا لعالز منام ياء كلذ او أفءاملا لد شطساالزخي آا دارأ امهتعمشا ىددرعوركبانأتأ
 ل 2 نديضانس وج ْ ظ دؤو سءشأا لإ و .ردنعامب“ ءامالضرالا٠ نهةالمءامريغ ىلعال زتنام يلع كلل ذا وبأفءاملا |

 ا 7 / 1 0 0 ال سال افو 0 ودماء هللا لصدننا ل اوسراعدؤاثطع عقب اك رلاو لبان ا قانعأ تداك ظ

 3 ب ىل * || ىفو) ءامنمئاهينواهيءاقسل: اضيع ىنئج لاق هللا اوسراب !ذوهلقذأض. ١ بحاص
 لأتواهدرتنكلو دوع !ناقي هعباصأ ظوواهياةوادألا فامغ رئأف وك رئابل بو هيلع هللا !ىدهتنا لوب راعد (ةناور

 هللا صا هذخأف ةنلباىلعللا مح ةواوة> ساق س ابل ل يبقآو ه«هباصأ نم نمءإدب عيب اينيملع ةفي يشمل |
 اهعضومىلا اهدرو هد .ل-وهيلع ش مفعل يهم تيس فس كج 20.000 :هيادايضاع بدم
 هللا ىل_ص هنا قويبل !ىؤر وىرخالات دمراذا دمرتال تناكوا ارظنامهددلأو هيفيعنسحأ تناكفالا عج . دمج آمهألا لاهو

 برضا .ةهنع هلا ىذرلاف هن هللا ى ذر ى بلا ىرا.بثالا برب ثرخلاوهوةداّتق أ هجوم مسرثأ ىلع قصرحل بو هيلع
 يضراش ين > نب نافع نع هو رقيباادما الو (ىدمرخا اوفاسنلا ىورو) عيق هنا الو ينعج وأم ا حافل اوت

 نس ءاادشو ةئاكملا 2 ةعذ عمف

 لم هفودب نم ح رواق نإ
 هللا انتو دا ةوذبلا ورخلا

 بدنسمأن د مهي ىلا نر ا!ىورو

 هع لعهلناىلسض هنااهتعلا ىذر

 اهءم مم نم م ةأرعا ه4“ 00-7
 ءاعىلأت ماكشيإل ءالب هبي ىىض
 اهاطع أو هدب بؤر ةأق ضمد
 دي هدم و هبمقسإ امهم ًاوهابا

 1 القءلقءو مالا ريف

 ةوْرَعَف مد-قةنو سانلال وقع

 قذر نامعتلان ةدأ: 5نآددأ
 اهددخ ا هنعئمداق ال هنعهلنا ]
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 هلا بمهقالوسر 4 .ةف ىمعل ا نعلين بدي رسب نعفشكب نأ ىلهنئا عداها لوسراءلاك ىعأ الح رنا هنعهلبأ

 كيرلا كبهس وأى ادهتانةسزلا ىد#كيبني كءاادب وأ اوكلأسأىغا مهللا قمم ني:هكرلص أ ضومنقاطلا لسوهملع

 مهلا ىرصن نع فدو نإ

 هز واعي هود و فدل نب ناي

 رسعت ا-:ءهبنوعد_ءقسانلل

 دقو ىطقّف تاحامملا هاضق
 قرطنم م ىلا ناهربلا هج رخأ

 ىىئاقالابامثاا لاق ةددعتم

 ةهددس ف قبور ءاقشااح 0

 نا(مي-_ءئوبأ ىورو) هظةحاق

 كالام نيه اع ةنسدالا بعالم

 ىنل اىلا ثءرف ءاقستساهباصأ

 هنفويبلا ادصاخ 5 و ءاعدتا ىللد

 ذخأانهدكر ريب هلا هم ثينأ اوءاعدلا

 ةغي رمشلا هديب لبو هءلع هلا ىلص

 متاهياعل هتف ضرالا نم ٌةوثح

 ايعنم اهذخأف لوسراهاطعأ

 وهوا ممهانأف هنىزهدقنأ ند

 ثتوملا نم بيرقىا اف: ىلع

 «امىفاهعْضو نأ دعدى ا ارم رشف

 هءلغ هللا ىل_صهتكرببهللا هافشف

 (قييملاو ةبشيل أن باىورو)لسو

 در-عْنب كودقنأ ىناريطلاو
 ىلهىنااىلا هي" ىنامالسلا

 نادم هاتنع .و مد ءو هماعهللا

 ا اه ىلعلا نعتراع وهو

 ىالجد وقأ تيكا لا.ةفدياصا

 ةمح ضد ىلع ىلجر تعقوف

 م :رمصن أ القىرصت ىف تصأف

 هءلعهللا ىل_صهقالوسر ثفنف
 لدين اكو رصأت هءقمعف مل و

 لع رلادغتب ١ رلانيطءاللاق سو و ةملع هللا ىلص هن اريم> هو زغىف مه :وةنسنينأسعنب اوه وةربالا ف طرخلا

 ناكورممبًا دقو ل -برلا عج ددالامهسلاجينمموقلا افا: قده 4 15

 | ىلعا سرف فلرمثعانثا لدهن نمركس ءلا ىف تاكو ممجاكرومهليخاو و رواو ور
 مذاو وافاأن روع مس ىلع ةوافلأن وثالث سال و ريهدفأ | ارم ءةسجلدالا ند مدقتأم

 قو رطاالزنف 0 .و هلع هللا ىبههللال اوسرا يفاعدت اوم دنا اريغ ةثطعااوذهنا

 رن :نلاو ام اءلاقيوا رق ::)وهمل هلا ىلَص لأ مطولا وةال ل صحا نم هنأ معضم مالك

 لاق: ءامء1ةساهعمتق ةانىلءاذك ل ىف مير قازوعنا مهلعأ اوقد رطلا نوضر عمسد
 اذاناكملا اوغاي ايافءاملا عماجب و ول و اهو رزعا.جاهتماورتشال_سو هماع هللا ىل_-صموأ

 اهولأ_فنيتدا زم نيبا ياسر تل داسة أ سان نت اذا (ةباو رف و ءاقسلا اهعمو ةأرملا
 لو هيلعهقلا ىلصمتت ل وسر أن أاهولأ فم كمفمهملا حج وح لهأ اوانآتلاةؤءاملاف

 ْ «ىلاصلاهل لاقي ؛ىذلا(هباو دفو) رحاسااهلءاهشالوسر دوه نمتااق وتيأفءاملا

 لاقنل تو هيلعهللا ىلصهللالوسرلا ا مياو أو افانو اهو د ثق همث اليف !ءاشال اريخو
 ءاناا و مكسناب مكللاحال ءاها اها تلاه ءامملا ني اهلانلق (هياو دفو) اهنع اواخمها

 ظ نيرصتلو املا فال نيذأتأ 1ل_بو ةملعهناىل_طهتنالوسراهللاهث هلءاو مو مول ةريسم

 تب هيا اتاهةدامق ال لو هيللءهللا لصلاة ةمكنأشتااقذ هبت رح اك كلءام
 | وندا لاه م ع رشا هدب عطومت الع الملف ءامتأ ٠ لاف بصو هما لت وءاقملالدملا

 اوورو.و ”رامال !ءانا مهعماو ؟ رتامىت-نوذخأب سانلاودي رورو ةيءاملا لهفساوذفن

 لئالدلا فو انهئمأضودت , هي الدوادالا ىهذأضدملاو اهان !ةأضمملاف قا ومهامحو مهليا

 ّو ةرغ م ضءضم م ةياورفداز ارز وقينأ هقلاءاشام يفرق اهيت داص نمءان الهش ىقهملل

 مو .ةسأو مدن اوان آس اناا سعأ متىلاز علا قاطاوامههاوذأ' اكوأونيئداز اًزااىفءاملا

 ىلازهلاوانا.ةسى ذل اود لح وزع هلأ ن نكساو أش كئام نم اناردامهتلاو ىلعت اهللاو مث

 ةداراا ىهوذبوارلا نمءا ايف لزئمل هد رقلا مذ ىف له ىتا | ىهءالز. ءلاوءالزع عد

 سو هيلع هللا ىلص عضو نامل |نال ةنلان" ةشط عه ذهن أ ىلع لديقامسلا اذهو ةدا' اًرملأ

 :أضمملافاودك نادعبةأ شما اىفديعضو ذهوةأشمملان ماهي بصوتلا ةوك راتب
 ظ مدنءاماواهلاق ةفماتي أت امصاهاىأ قوما من أ هنريخأ ةأرملا كلت نا / اورفف او أم ا

 ْ فو) كلامعاذ هد ىبم _هطأف ىهذااها لاهم ةرصا صور رغو لمعمل ند اهلاعمش

 سس اب او ت ارانب به: تراص و كماشأ )ب ةءاور

 اع ميأرأ بلا نمابعت ًارىنأ قنلايناجلاف يلع

 نسا ااو ب رقل اند ادق ًاوارهع نيعمس نم بد ر 59
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 ىنل اىلا هب* ىف مر هب هيثاكو هنعهللا ىذر بااط لأ نب ىلع ىلاثعيمتديدي ىلعدقلا خي هلوسرو هلا هبت وهلوسرو هللا يحي

 ينام كلدف هينيعدل خودنك قلغتاب اويذو هفدعق قدام لو هيلعهللا ىل»» روس 0 عض موة-و هم و هيلعهللا ىل_



 د نرمذر 1تد ًارلاق د مدع يباب ديرب , ندد لاق مهاربانب ىكملا نع ضخ ق(ىراذطأاى در 0 5-5 واحدن ل تاك 2

 ة!هيدصأسانلا لاذ ريبخم ول باص سكهد »لاق هن هرضلاه دهام لمان ا'تاقف هنءهتلا ىذز ع وك الان ةلمقاسا

 قشابكلت :اافتانف:ثالثاهن ثفنق لسوهئللعهقا ىلصىننلا تننأت
 سس

1١417 

 هللال اود ىلعاك ارنيث الث ىف تلب .ةأمتاوله ا دنءارهش تثداف دعم وامهتمرفوأ 1 نالا

 سانلا باصأ هاا 0 هو رغم ول ناكحالهىف و اول“ | أو تاسأف ل دو هماعهللا ىلص ا

 انلتاذأولهللال وسراناولا قفاه 2 واتت ةعاج ةدوسا ولاد رمل 530 1

 رهظلا نة تلءننا هللا لوس ران هئعدتا ىذر رىعلاة فا: هذاوان 314 ًانانصذ اورك ْ

 لاسة:كلذ فاهاع ع نأ هللا لدا ةكربلاءا يمول هللا عداو مهداو زل ضفي موعدا 2 و
 لح رلا لءؤل مهداوزأ ل ضف مهاعد هطسق عطئ اع دؤ مث لو هءلعهللا ىل_صوللا لوس
 عطخاا ىلع عقجا ىت- ةرسسكب رخ الاء ىبعورشنمفكب رخ الا ' ىو ةرذ فكي أ
 سعرا قاوذخ هلق باور لصدللا قعاق لوضور اعف نير تا

 لاقفةلذؤتلضذو اوه. ىت- -اواك أ اوهوامالاءاعوركسءااىفاوك تام ج-اودخأف
 ريغديعامهللا قاال هللالوسرىنأ و هللاالاهلاالن أدهش ثو هيلع هللا ىلصهقلا لوس

 ةوز غنم عوجرلا فكل ذريظأ مدقثو رانلا هاداقوالاةءاورىفو ة 4: نول ع نءسددف كاش

 م ذنأد عيناك اذهل هاو اورلا ضءد ايات وعن ادانمتاا ءعئامالو ىأ ة 4 بدلا

 سو هن و ه.اع هللا ىل_صدقلا لوسرهللاةق مهاقسأ ومهمعطأفار و زحهللاد سعب مط مهل

 ىلع هقافأ !ةراكل دولا ةحطط نينو مول وريمخلا ةطط د أ مونءانه“و ضامقلا ةحلط تنأ

 ل ومن ورع ءىفتنك لاف (مسهنع هللا ىذدةراصدأ ١ ضء:نع و١ م-مثع هللاى ذر رركس هلا

 اماعطٍل مو مل علنا ىل_ص ب: :0تأمهو هم .ةاملةدقو ىم ما ١ىلا ترظذف نوسلا ىغول لع

 لاو ىدس هس ارتد -خأف تدق ىو زيملار رختمتنانتع و سهمشلا| ّق و ىلا تعضو و

 نب ضار رهل ان ءو ا!::«ىداولالا- امك رثول ىأز دقو لو هيلع هللا لص هللا وسر

 لال الا لاق ل وتب ل بو هيلع هللا ىللصشلالوسر عم تنك لاق هنعهللا ىذر هب داس

 د اناشدِتنأ ىءع رانا لاقفاني ران ئةندَعاَو ولاكةهيىذلاو لاف ءاشعن 8

 مل سو هلع هللا ىلص ديف تو ارت نانرمل اوه :رقلا عقابا رجان اراضي ب بر

 اواك ل اقوا رقلا ىلعةب رسسلاهدب عشو اهيؤركلا عض ذوذةومهلاعدم تار رقع م ال

 ىديقاها و هدادعاهدعأةرع نيسيرامب رأت م-أ و سن: أ هثالث ا: اك أف هللا مسد

 لاّقذ شاك عساس !تارقلااذافان ديأانهقرو انهي شف كل ذك ناعنصي ىامحاضو ى رخالا

 هيلعهلنا ىلصاعددغلا نم ناك امأف اعمل مالاً اهنملك أيال هنافاهعقد لالي |
 هللامسسنا اواك لاق مني ءدشب رشا دال توما وا ووقت ارقاارالالب لو

 ىلسهقالوسرلاةف ىعاكتار هلا اًذاراندنأانعفر مت ةرشعلاب اوانعب ثحاناك نأ

 داك_تاب ىلا طا اوىف اها اوقيبل !ىردو عد ىح هيلع فوم و همك

 ئراضلا تامث ال نه نه رعاشلا

 نيداانبم ودلك( ,ىرو(ءافشلافو)
 رغ قدحأم ول هذع هللا ىذد

 هيلعما لص هال وسر قد.ف
 2 رحل وهرشف وىاهمفملسو
 هللا قلص هنا( ريطأاىودو) أري ريك
 هللادبع ةصم ىلع لفت لدي وةيلع
 ةدمامق قع لىاد لف ندي نبا

 15 :وغبلا م.انقلا و 1 (ى ود و) حث و

 لاو مكس نبذ واعمن عمدانساب

 ل ءاعدتلا ىلسص ىبنلا عما

 لاف ير نألا ةوزغىف قعد

 نب ل-عىخ ىزنأف ىطومسلاا
 باصأف قدا هلاسرف م يكمل

 رانا عنف رنا
 لزئامو سوه, اءهللا ىل_صىنلا

 هللا مسا لاهو هلاهصسمت سرق نع

 ماحو 5 د_ءد_ةوئىث * ءاذااغ
 نباىوذزو ترابقزلا ف ىوغيلا

 ءارفع ني ذاعمن ا 5 ريسع و قص

 .لدلبمول هديتءطق هذعهللا ىذر

 هيلعدتلا ىل-دىنلاهلا اهيءاش

 تةءافاهةداأ او اهاعقصمت ١ و

 ف رشاادعق راك ربتناك

 قدما نبا(ى :ور والعدل ةن ىذا

 فاساْنب بدم ن اا ضد اهربغو
 ردب موب بدصأ هثعدقلا ىضر
 لام يس هقتاعىلع فس رضد

 هللا ىل ص هللالودمر هدرفهّقش

 بطاح نيد عارذ لع تأفكنااردق نا ع
 ىذ ر ىعطلا لمح رش نأ قرممأاو ىلاري رظااىو ر وهنمط ريق ةممء ىلإ وهلاعدو ل- و هياء هذا ىلص هماع عسمف لذط وهو ىمعللا

 هففك ريدياعا |[ "طا لذ لو هلع هنا ىلص ىبنلا اكشن ةيادلا نانو تعا ىلع م ىتناكه عدلا ٠



٠ 

 ةماما بأن غىفاريطلا ى ور ْوِّق ةق.طا ةراعّم#سا | معطل اوق ىف 0 اها و-)واهلا ازأ دى :راارودتاك ةوةباماع هند هرعشلا

 امنا تلا فءا حلا هل 15 ُُ :اكو مي ديزيب ىذلا ماعطلانماهلو انك لك أ ب . وهوةيراجمتل أس دسو هيلع هلآ لهنا ه#تءهلا ضر

 ١41 ه.شقاغاهإا اوانث ك.ف اغار

 ١ نهَهْس ”. دملاىلا دون يتارقلا هذه نمان :تصال فر نض ىدتبسأن الو لسوهيلعهقل |
 ةأعا نكت ءانشااهباعمتتا

 هللا وانهتمءامسد نأ 3 هد دملات

 لعأ اىلامعتو هناكس

 . د ارد هع نددز#

 وأي الاروهظملسو هيلع هتنا ىلد

 لاوزوه رشأب واهس ثةيسحلا

 تافضل الدنا 50 ١ ولاعلا

 بالفتا رةدمجلاتافصلا ةممذلا

 ملسدو هم هءاع هلا ىلع هلنامعالا

 هيلع هللا ىل_ص .هراث' "امو هتكري

 نب سنن ءىراضا !ىورإسو

 لل-هأ تادةءهثلا ىذر كلام

 لوسربك رثةصاوعز 5 دما

 ىللادرف 2 ل و هءلعدللا !ىلدهنلا

 كفرا قءطب هيناك ةدعط

 يناللاك مدوهملع هللا ىلم عجر

 هك ارم مق رئافعساو الط

 كلذناكفد رحدد_ثىف ةردلاك

 ىداضاا ىور دو ىرادعال س ةرقلا

 سلو هءاعدتل ا ىلد هنا مو

 .هللا ذر هللا ل#.ء نب رباح لج

 د طشنفاءعأ دق ناكوام_مم

 ىذر رباح لاق همامز اءالثاك ١

 هللا لوسر عمناكمناهنعدننا

 ىاةوزَغف مل سو هءلع هللا لص

 يأطدأف عافرلا ثاذ : ةدْزْغ ىهو

 ١ ,لسوهملع هللا لص هنرصو هل >-

 ؛ىلأطداهل لاذ ذ كنأشامد لاق

 نجس؟ هيتنول راف تفاضتفامعأ د ىلع

 م .وه.اعهللا ل_صهد.عءدقوله و ةمهلا ل.قاد وح وم ناك ع مثلا رمال باحأ 1[
 | نملوتأ نا لئاوالا ىف هللا هجر ىركسعلارك دقن ةقعبلالقادوسوم تاك هنأبأ|

 1 ىنلادقوأ هنا ثيدح ىفدرو وره ديهشعي ,!!ل.قوهو مدة:دقو ياش رالاةعزشمد وأ

 ا هةيمسافملأت ل١1 ت ذا دقو لاف نيداصأ |اًدهَللا دمع هنقددتنع مل وهملعدلنا ىلضأ

 أ

 ا دقضز ازا يداها اوذدقا درعاذاورعوركح ونأو سو هماع هللا ىلصهننا لوسر اذ ان ْ

 أهيم ءادي رعوركي ولأ أو هنرق-ىف لبو هيلع هللا ىل هه !لوسرو هلاورم-دق مهاذاوتام ْ

 ا هنعام_ضارتيسم ا دقمهالا لاق هقشلهأيهالف هما !ءامادأن 5 انأىلاامادأ لو. وهوأ

 افق 28 ةرقتساا لف دعوت أب ةدح ًاهأنس 3 وهيلعهلا ىلصز 5 و

 ةنما وبني ومو( يوم باع هللا ىلإ دن وكدلي وهو ىلوفامالغن غاطع أف انرخ ا

 ١ ةيورننثدن أ: |١ ءارم م هةر وفهد دا من ولم :هلمسهملاءابطسا ف رت داما مظب

 لبهأو مالية يرقرصقيو دو برج أ ثينأءاب وي لهأ هتسدكو ل. آبءاص ماما

 | لهاوةارسا !ءاةلن ةئدم "ل ءهملاءاطاوةءومذملا ”ةلوهملاءارل وةمقملا لاذلاب 6 رذأآ

 1 هلا ىليمهتلا لوسر هاسكم هاك م هلغلل مو ةءاع هللا ىلسهلنالوسرل ة:<4ىددأو ءانمم ٍ

 | ص هرعت اذهب ىأذب د اس اءااطعء ا ىلع لو هءلع هللا ىلصهلنا ل وسر اصف ادرب إو هم هملعا ٍ

 1 نجرلا هللا مسي هتروصاراك هل :العالو ليدي ء هللا لما باكو رسب مالسالا هي 1ع

 فمعترامسو مهنةس" هليالهأو ةبؤر نيةنحا هلق الوسر ى :ادكوهشان 1 :ءاازه محزلا

 رول اله أو نول! لهأو مام تاالهأ نم مهعمت اكن مو ذل ادجتو هللا ةمذمهلر هلاوربلا

 ٠ هناوسسانلا نم هدأ“ نأ ةبيطلهناو هس: نودداامز وحال هناقأن دس متم ث د أنذ ١

 سو هيلع هللا ىلع( بتكو) رج وأرب نم هنو دير ناي رطالو هنو دربءام اوهنع ءنأ نحال

 ْ |مللاىص ىلا د#تن باك اذه ميرلا نوسرلا هللا مب هتروصام اد مجد حرذأ ل دال

 ١ فراس دةئامم ماءناود 2# نأمأو هّلانامأب نو:مآممنا ءابرج وح رذآل هال, نو هدلع

 هم لقا لص حاس إلا ىلناسحالاو صليل هاو ةيط فاو: فير لك

 ل لوب دلل نءثوت ًارلاك هنعهّللا ىذر د يديم او نءومهرامق عدر ىلعءاةسملهأ (0- و

 ١ تيسهللا هجر وط .باالالولا هنح رمد 6 هيورجهس ماوضىار كسل اةمدحأن قران هه "عد

 هم ةهيهس جامد

 ا اهنا متاف هتعمتلا يذردوعسم نسا لاك عومشلاء وظف عومبلا ةىهابسم

 ا

 باك ةدسوعداحلاو ىأ هر 0 تاسست قى ةلايدوعبمنعا لوق» هع صراف 1 ١

 ر نونو تن دعاس دملا هللا دمع نكي ل هنال -- ءاسكلا

 يرهنع قا لسلق 0 حا ملا مقابل غ هنمإلوهيلعملقا ىلصمارتشلاغ

 مره عمص
 ةقيعض» اف صر :لعوا ريراك قا لصد اورَغ ضعب ىف تنك إف هنعهقتا يضر ىبيثالا دايز نب لمع سرغ رشي كاذ دل



 كرالاقو دل تناك همام رضفة فيم *افعا مما تاق ءام لع وهملعهللا لص هللا لوسر ىل ل[ سأ: هلا تاب رخأىف

 لب ييستاك ةقفتعا هةفل (ةا ورفوإ ةرب ةريثك ةدعابتطب ن تدد نيل ركالمأامسانلا ل وأ ىذن ارد ويف : كيلا

 دالواواهدالوا نمىعياماأرمثع ١ 9 ىئاناهنطن نم عانهلا(ةياو رفز)يرضا!قفالا واصعلا لسقو ةردللا اهم ْ

 7 نياو ق دعما نبأ يورو بشرا أ 0س سس مص صصص

 هناةحلط أ نب هللا لءع نع دعس
 ىزعل ادع هءناناكوا اريك ان 1 رذأرق و لسأ اندم مدقو رخ الاىدنإ راود_دحا و |

 1 وهياعمللا ىلسههللال اودررحيرخاللو هللادمع ملسو هيلعمتلا ىلصهللال وسر هاقسق |

 ملسوهيلع هنن ىل_ضلا وو داهشاا.ىل هللا عدادّقالودرالاووه«محاوخ كوتا ظ

 مهألا لاق وورد لع سو هماخمتنا ىلصهطن رف ذ كال ديدان ااه رمشقي ىاةرحش ءامطل ١

 ىجلاك ند ثأاذا كي !لافتدرأام اذه سل هللا لوسرانلاق رافثكملا ىلءهمد مزح |

 وهاذ_ه دو ىأ امي تامو اماد امانآ ل و دب ةسماق الاعب ىجلا هتذخأندمهش تنأف كِساَمْدَد | |

 لاك بو هيل عدنا ىلصمتلا ل )وسر قوم ىلسالا عردالان ءىورو نوماللا |

 هللا دعادهل.ةأ تلج راذاف ماسوونلع شا قفا قالر ]وسر س وخأ هلا تنح /

 ادراج بكر ٍ و هيلعمللا ىلص

 ىرامتالا ةدامعنب دعسأ 6 وطق

 ريبسأا عبد رسىا احالوه هدر

 نيدلاخت !قويما !ىورورباسال 2

 قتناكه انعهللاىذردماولا

 اال تمتاز را
 الق ةدمثدالن اكذ مل وهيلعمللا

 ولأول -- ىورو رصنلا قزدالا

 نعده-امنباو قاسنلا ودواد

 اهتعهلتا ىطر ركب ىلا تفي ءاممإ
 ىاةسلابطةحتس رخآاما

 ا قفرا لو هيلعهقنا ىلص ينل لاقثهولبوءزا هجن ماوغرتوةثيرداانىف ةو نيداصاا وذ ا

 ٍفرعيالب» رغشي دوعادهو ريثالانيالاق هلوسر وهّللا يذي ناك هنا مكب هللا قفر هي ظ

 ىلص ينال دقوا هنأ رك ذا لهلق ا هجر ( ىطو.باا ظذاللا نعوإ مدقتو هججولااذه نمالا |

 هلامعتساةحابا لع ل ذلددتو لاق نيدادعلا اذ للا دمع هئاددزع عمشلا ل «وهيلعهللا د

 هملعهلئا ىلص ماقأأو هماقمناهدالا نم ه .ريغمأيق ماقا رساهلام »مسا كمدال وعمشلا ا

 )ونية غكر ىلصي ”هلءا ني رسشعىطايمدلا ظفاسللا ةريسفو تهلءاةرمش ءعضب لوب لسو
 راشتساد.ةزلاف هتك ربد ة:ىلعكلل 3نع باول ا ىلا 267 حانحي وكو.:زواد
 تضاقنك بلله ضنا ىذا رعه لاذ اهتز واف هياصأ لد .و هماع هللا لص ىبناا

 لاقت كجم ذتسا لريسلا,ت صول ١س .و هما علنا ىلص هلا ل وسر لاةذ ةريسفرعسأا

 مه ادق ةوانوددقو مالالا لهأ نمدحأ اان سلو ري ال اع وج مو رانا هللا لوسراب

 كوتنأب خم مدتاد_هو |ىهأهللا ثددهو أى رى تسة نسا اهدهانءس رولف كود
 هن اةرمشع! لئاضف ىف ىرمش لا هرك دام درب هيو ةعنغان يق ل صحالو هل" هنااا عشا
 عقدو امهم وا ولكنا عفدق كلوت ”مانغ مق دصملاقساج ل و هملع هللا ىل ص ْ

 نملرت سو اهلل ل و.«رابلاقو عوك الا نية دناز ما-ةف نيموهس هسهج وهناك ىلعا ||

 مكة: عمق م :ًارله هللا كد نأ مو هيلع هللا ل_صلاقف كل سف :نمرهأ عما | ءاوسلا

 هد همفنك ىلع زينا هاب وذاهب“ ءارضاتاةمامعلاو لعجتارغالا سرفلا باص
 ا نأ نهأ هنا ومالا ه-هلعل.ريجو هلاك مناولاه اهلا ازأقةنوملا ىلء اهب لصدق ةيرحأ]

 امانة طح مل سوم وةءاعملا لص ب طخ ومهسم وهساذمج ةرئاز لاقف ىلهأ همهس عئدا

 ناك تاافورضخمال-ءأتاذ
 لو همءاع هللاىل_صهشالوسر

 امى دة: اهلسغن نكن اهمسلب

 الام نب سنأ نع قوبأا ىورو

 هءاعمللا ىلص هنأ هع هللا ىذؤر

 نلبرق هئوضو لضف نمسك دو
 تكس أم دع: ىادوي ت تف :رئاقءاق

 هنا(هباورفو)هئوذولذذ اهيف
 ىل-صهنا عون ىو رواهيف لفت

 قتناكرش ىف قرب لسو هيلعدتتا
 ه.ة«هّللا ىذ ركل امن سن اراد

 ه واهتمبذعأ هس .دملا نكي لف ملف ظ

 لأسف هراقساض عنف ءام ىلع ||

 ناس هة«اهل ل_ءةفهععا ن ع

 تالا لاذ مل اطوا و ١

 1 يا هيف جم 5مسهزءأمن هولدب فأل سوءيلعهقلا لص ها قويا او هجامنب ىو روإل وهب ,لعهننا ىلصدمك ريب ب اطذ ب.طهؤامو

 لو هيلع هقلا ىل_صدنا هنءهلنا ىضرةرير مه ىلأ نءفاريطا'ىورو كدملاّن مب أمت ادتراصفهّقد دودفعام هق ل

 تايبصلاا اوذأ ف لفن ناك سو هيلع هلل ىلصاينا د 7 1 اكسذاثطع ناك اهو هاصق هنا أن يسملا ونسحلا ول

 ا

 سمسم م

 ١ سأرواكوة: !ادازلاريسو سفنلا نغىغلارع-ثو هللا باك ثب دلما نس أ نأف دعت ||
 سس سس 1 ملا
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 مل-ودياءللا ىل ص نأ ثىفءاجامبابىفمدقتو وءاروشاعمون مهم ئاذ لعفي ناك هناةناو زر ىفو لدللا :ىلاهقير هي ركف عضارملا

 لاق وبهذا !نمحاجدلا هس .ل:مهاطعا 8 وهماعدللا قطعا هنع هللا ىد لى“ راغل |١ناإسة 4 ا داءعءد زووملا رامسأ نع

 : هماءناكو كل ءاءانعمل' امرغلا اهّدأ

 اهذخلاقو هناسا ىلءابماقثلسو
 لاق تان ىد ٌدومهللاناف

 نيب جراهنم مولتن ر ونناإ

 مهم :ظعاام ل ؛مىدنع ّقد وةنقوأ

 ىف تبأن' نب مس. اف مامالا ىورو

 ةهرخن روسملا نع لتالدلا

 35 شح نع امنع هلا ىذر

 ىلا باح نمناكو لع

 لاش لو هيلع هللا ىلسص

 ملسو هءلع دلل | ىل_صوهللا لوسر

 هللا ىلص ب رش قيرتس نضاةي رش
 اهرخ !تد مشو اهاواملسو هماع

 ب رم لسو هءلعهّلنا ىلص هنأ قع

 متاهيذتدك ربا ل_صضل الو أ اهنم

 افلاف هسقبب رمش ءان الاهل أف

 تءساذااهعمش ىلا ث رب

 مامالا ىور وثتدطع اذااهيدو

 ىذدر ردات دعس أن ٠«عدبسا

 لس وهمأعدللا ىلصةناهنعهللا

 ىذد نامعنلا ني ةداتقىل امءأ

 قءاشعل اههمىلصدق ةوهئعءهّللأ

 لافوان وحر ءةريطمهلظم" هلا .

 نه ىذءس هنأف ”هيقلطأا ةداَمقل

 لهل نمو ارم

 ى :ركسسف كدي تاضدا ذافارشع

 م كو كي ناسا

 هنا حرت قدي رضافاداوس
 هلءاضأف ةداتققلطن 0

 هملع هللا ىل ضدنا قيما اىوروملل وهيلع هللا ىلد هب ريخأ؟ هذان مح رخ 0 رضفداودلا دح دحوو

 ظ هيلا لماع ذ خاف ىعامب هزه عقت نبأ و نالملاقفةمقوأ وان روعبرأ "1 د

 نونشلا» ءةيعشبايشلاو ناطمشلاة لابس ءاسنلاو لج وز عدلا ةفاخخ ةمكحملا
 | هب زرلا ىلع هريسو نمو هن هلل | تنعي تمد نمو هلرةةدرقغن نمو ه ريغي ظءعو نم ديعشلا و

 ظ  ناكلا لهأ ]ض١ (ل- و هيلعهنلا له هلىدهأ 5 مكلاوىلهلاز ةغئسأ هللا هدطوعت

 ىلا الفاف لس وهيلعلا ىل صف ةرصنامت لك و عطقو هللا ى مق نيكسااءاعد ف ةنمج

 ٠ | هّ .اعدقنا ىل_صهتلا ل اوسرلانقفا دج لماقلثو نم رد ءامودر املا فتاكوةدل دملا

 نيَعْفامملا نمرن هملا قدس هن 1 ىق> امش هنمنيةةيالفءاملا كلذ ىلا انيس نم لو

 || لاسقفأ. تهمل م هملع كفل و مل وهيلعفتلا ىلههنلال لوسرمان "لف هساماوةةءاق

 هنا وقتسي نامه نأ وألاةذدئالف ةونالفو نالذدلل -.هقفءانملا اذ_هىلا اًةقمسس ند

 راصن لولا تع هدب ا عض موقد وع ءاعدللا ىلض زن مسيل ءاعد وموتعلمتهف [ىج - أمد

 ١ هلعهللا ىل_ص هللإل وس راعدو هد . مساواهابسا م ب بددن !هللاءاسامهدعىف بصي

 ٍ لما ان را وصلا س 1 نسانفناكو ءاملا مق ره اذهب وعدندا“ ءاساع :ل-سو

 (ٍ دحأ ئينمق وأ وا مي نك لس و هما ع هللا ىل_صدللا ل اوسرلاةفهئممهتحاحا اوقهساو

 ىذلاَل اوتنيعفالخ اذه دو ىاهقلخ مودي دينيوام بص خ اد قو ىداولااذ مين ءوهسنل

 ةامسكب تلاطت ا كش :ولذاهمانذ امل هل اوقو اذههبشباما مةزسو هيلعمللا ىل دل مدقتأ| (

 نع هف :ستسا اذ 2 اقباتناك نيعلا ء:نالهرش ىلا ان انس ْئلما: هه ىرتنأ
 4 رمشعاذثام هو نيقفانملا نمد و هيلع هنا ىلصهعم تاك نماك ر 0 نلاع كل و

 هناعدللا لصدقلال ودرب اوك: '. نأ ىلعالدر رمش عه سجس لق ررممع ةعل هرأل.: وو

 قتلا يعن مف جة شل قاد 13! اول اشف نا ذلاوال اوهنننب ىف جا ةءةعلا ىف ل و

 هللال ومر ىدانمىدانةسقماا شدا لصوااف كالذي هلوسر ىلاعت هتااري-تأ ىداولا
 ٍ اهكلسيالق ةمّقعا ١ك نأدي ارب 47 وهيلعدتلا ىلد هنأ اوسرنا لس و ءاع هللا لص

 كلو ىداولا نطب سانثلا كال سف عسوأ اوك !لوسأ هناث ىداولانطبا ؛اوكلشا ودنسأ

 ةيةعلا اوك اواولتواودعتسأ كالذباومدسال ةيقعلا لود اع هللا ىلصهننا لوسر

 اهدوش + ةقاذلا مارب د دخان اهنعهل !ىذر ساب نيداسع ل .وهباع هللا ىل_-درعاو

 قو هفاس نمق وسي نأامهئءهقلا ىذر نا اند « دوس مل ب وهم ءاعهتا ىل ص رمأ و

 4 ءطعملنا ىل_صهننال |وسرةقان ماطتعا دخت هم ةمقوقلا هلا تنك لاق ةقي دع نملك

 ٍْ انديفكلذ ناب وانس ىاهدوقي رامعو يقرأ اند هقوسد ساب راو هيدوق 11 و

 ْ ةقانت تب رفق وش ْغدقم وهلا سدح مهما ةقعااىف راسا مل و هملعدللا نقاشتاال اودر

 لوسر
 رديم هول قرش مسكنا نيح رص 1ل اوضأ نملك وا ظملغد دوًءوذ و بطس لد ه.:ءهلئا ىدر نهم ن ةشاكممل عف د1 و

 دهشيدنعلا ريل مث هب لئاقف ايلصمرطاى وقىانئلاديدثن وللا ضي اةماقلا لد وطامراصاةسهديفداعف هي هيب :ريضإ لاهو
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 قربلا سب ءئباو قريبلاو ريسلا له ىودو نوهلا هل لاقي فيسلا اذ. .هناكوتورلا له لائق ف دهثةما نى لافتا وملا هب

 هصقوإ مدبب عج رف لش بيسء هفس بهذ دقودحأ موي هنعهللا ير شن هللا دمعل عد سو هءاعمتلا ىل_صهنا ناعتسالا
 العلا ظاالااهدرفاوريسااو نكد اباصاهاور ةروهشمددعممأ اش

 رهاذاؤهللاءاد_ءأايححرا كلا لاقو مولحاو ردو هببرضف لعب ندم ههمو

 لوسر واعد ني رب دءاولوذ مهب رص بو هملعهلقا ىلص دة باو ريفو نيملم موب

 ىداولا نط, اني رسمة بععلا نماوطختاذ هيوظركم ىلع علطا ملسوه.لع هللا ىلص هلا

 لهم و هياءهقا ىلصهننالوسرهللاةف ةقاثاا برضب ةةيذح عجرفسانلاءاوطاتْخاو

 هرج نيو ةاطم ل لل اونيملمموقلاناكاللاكم_متددرنيذلا بكر لا نماد- تفر

 ْ م_سوهيلع هللا لب ص يالا عام ظةسالل اوقب ناك هنأهفعهللا ىذر ىلسالاوربع نبا
 عمه - .ه 0 . هم م .؟م ع ٠ . عءا ا

 ي* عاملا نم قدام ىتح طةبام تهج تح تءاضأف سهلا باص ف ىل رون هعجب تدرأو
 تاعلهلاهنالفهل-ارو نالف:ل-ارتفرعلاق هفعهللا ذر ةفيذحنأ ظفافو
 ىوجريف ةبقهأ !يفيهماوريسيا اوركممسم ١ لاف الل اق هو د ارآامو م-مخأش ن هن اكام

 لوسر عصأ لف هاك او مماكريخأسو مهركعو مري فرست أهلا تا| تم ىنوج رطربأ
 : نمَدح .راماا ل همءامهلثال وس .رابلاةذ ريظ+ نب دبس أهمل !ءاسل سو هماع هنا ىلص هّلفا

 هلك ذونوةفانملادارأامىردتأ لاذ ةءقعلا لول نملمسأ ناك دقفىداولا كول

 مهىذأ!لجرلا لةةي نأ نطب لكرخ اوعّمجاو سامنا!لزئدقهننا لوا لاذ ةصقلا

 يلج لاف ممسؤرب كمت !يّت-حرب القطا, كشعب ىذلاو م مات: تدمج[ ناف اذه |
 مهبىلاعت لبا هرهظأ اذا تس موقي لاك ادم نا سانلا ل اودي نآهرك ١ ىلا سو هيلعهللا

 || هيلع هلا لص هللالوسرلاةذ باحصأب او لءالّوههتنا لو اعلا ٍةذمهلّممي مهبلعلبقأ

 امو.ولاها عمه دريخأو ملسوهيلعهللا لص هنن الور مهعج ع ةداهشلا نورهظر سل أ لد و

 اولاها«هللابن وذا ىلاعت هنا لت أ فرك ذىذل او دار الو اولاد ام هللاناو هاف هءاعاو هدأ
 هللال وسر مملءاعدو اولاثي لا ءاومهويلا«تهلتالزتأو هنت الارثكلاةلك اولاهدماوأأ

 مهفاك أنيبرهظي ران نمحارس هو :هلسدلا مهمرامهالا اقف لسوهيلعللا ىلص
 مهدس ألق طاب ىلع عقب ران نما طظذاىف وىأ ىههما ١ مهر ودا_صنم مدخن --

 صيغ ها ل غ ىلا ىلا اوشوهو ل و هءاعدللا يىل_صىناانا عاشمالا ف ودك ايف

 لس وهيلعهلبا يىل_مهبلءاعدف راو ىلءودوةياو رو هس "هللا كة نيب و هم رد

 هفعملاءتوهتنا ىذر ةةءد1 لات تاكو ادعقمراصكهرثأ هلأ عطقا الص عطقلاّقذ

 ملسو هماعهّلفا ىلص هللا ل |و.-«رلزت هةر د لاق ملسو هلع هللا ىلص هللا لو سورس بام

 يبل
. 

 5" وم لح

 هللا لصين! !نااهصلسو فداأتلا 1
 وهو اهمامخ يلع رع لوهدلع

 اهد عل ارقة-:بدملل ارحامهم

 يداعإمتل اةداداز اهئميلط و

 يلص مسك اهفئاالءافعئاش ريغ

 تريب اهع رض لب و هءاع هللا

 فيو هعمن مو افك اما

 هبريخ !اه-وزءاسانإف ةمقبءانالا

 تمد م هفرعف هدددصو هرب
 ةئردملا مس و هملع هلل !ىل_صد.لع

 هلبا ىذرتاسأ اوري_غصاهلدإ و

 ةيلح عاضر 2 دد:ءمدقتو اع

 ةملحنا لبو هيلع هلنا ىل_صل

 اهح .وز ماه هعضرتا هتد.خ نأ دعا

 ةئملاةفانلا يهواهنراشا
 اهئمياكب ردلابهلاحاهد_ب وف

 لبوه وانو مهلك م هشام
 هكراممةيممنات الخل لاَقد

 ىلا هّتكرب وجرأ هاو ىناتااقف

 ٌةامَدْصَ قومبلاىورو ةصقل ارش

 هنعهللا ىذر دوع سمن هينا د .ع

 ريسغصوهو ناك نا !مبمالبم 1

 رك طعم بأن ةمةملا مَع ع 7

 ملسو هميلع هلفا لص هنتا ل وسر هءلع

 هللاتف ه«فعدلتا ىذررك وبأو

 نبل ل دنء له لو هلع هننا ىلص
 ىنيالاسةذ نعوم ىكبب ملاك

 هبس اف ليعغلا العزم ل ةاشد

 اهع 2 :واهاةدعاف دع د

 لاه م يرش ا هئعمتلا ىطرركب ىااللا هو اة بلش ةفصعا هلعدللا ىضرركيو !ءان'و هقئااعدو

 ماد#لاةأمةصققييبلاول .مىورو هنءوقا ىذر دوعمنبهقلا دمعمالسابيسوهاذهناكو ناك اي داعؤ صاقاعرضلا
 هللا وشر باص أىلءانسفن أ انضرعف ع يالا نمىأد علا ٠ غاب دق ىفنام-اصوانأ تنك لاق هنءهللا يضر دو-الانب |



 ؛؟. انبلاهتماوباث- لاقفزنعأ نائف هله ىلا ا قلطن اف لو هيلع هللا هللا ىلص ىلا اف دحأانلبشي 0 ءوةملع هللا ىلص

 ملسو هيلع هللا ىل لص دنا ”هلءاتاذ ىسفنف عق ةوق هر مشل ولعمللا نم“ ىب مق يصل لسو هم اعهللا ىل دينا عف ربو فارمسم) ثنو تاد اكو
2 

 . ين كاهن ىلغوعدباهد_عيلاذادناةستخ تمد اون رشق ةعر 6 56 4اس نرمشي يلي راسل هنن

 هللا ىلد ءاذ ىام اص مأن نأ

 ءانال |فشكفهتدامك لس .وهءاع

 ءاهسلا ىلا ءريص» عقرف أم اشد
 ممَط ًامهللا اقف " ىلع د

 ىلا ةش نم ساو ٌوعطأ نم

 ىلا تّماطناو ةرقشأا تل

 نهادافاهمم نام حبدالزنعالا

 ىسحءان!ىف تما نهلك لس

 هللا ىلصهملا تجوةوْغرلا تلع
 انف ىاوانم تي يسرب هلع

 هنوعد تبصأو ىود هناتاع
 ىلصل اق تيقاتسا قدك

 كد 1 ل .وهماعهللا

 اهةأوس تاعنكنا نعيد ادقمأب
 ص ناك هللا لوسرابتاةذ ىه

 نمةجرالاهذهاملاقنا ذكواذك

 كسحاص تظةرأ تنك ولهللا
 ْك_ئهب ىذلاو تاقف اهتماياصأف
 تصأو ا مدصأ اذاىلانأامو ولا

 ساذلا نم اهأطخأ نم كلهن

 هيلعهتلا ىلصهنادعش باكو رو

 3 ةو هيا أ ضعب ىطعأ لو

 دويءأم هب .ة'اقس وسلا اوذا ارآ

 5 كربلا _فاعقو .اكوانا

 ةءاكر 0 ةالضلا تريك

 هفقتدر 1 يبراح نبأ وهاداق

 لس ءوهمل عدلا ىلم هناافشلا ىف و

 هطرض ودعس نا ري نص 1 ارىلع 0

 تشرع هفد ريشلا هدب سمت كريب ىأ ب اشاف نينا اوهوتافهتصسكو ةر 7 عى :.كربلبلاعذو دعس برع ممظعي

 1 اهمام زب ت ذخأنا م.قاناهمامز رك تماتفةكرا,هتلحا ر وهملا حج وأو هتا-ار نع

 أى !ماق د اهدنعْت اخ مامخأف لو هيعمل ىلص هللا ]وسر رقىلا تح و

 فال .وةملع هلا قد ىأ !١١لاَقْذةقي دس تلقاذهن لاَعؤاْمِمهس ف مس و4 .طع هللا ىلص

 َ الف نيقفاث 1 نم ةعاجدعو نالفرن الف ىلع لصأن ا تمن هن كا د الذارسسكدلا ارم

 1 |تاماذاهتةالخف هنعمل ىضر باطل نير غناك ل وهيل هللا لصق! لوسد فو

 |ىلاةداَقق هتءىلاعت هللا ىذرةفيد_-دع دخأ طهرلا كدا وأ نم هنأ هب نظين ملدرلا |

 ٠ كرت ةدن نهدي عزتتا ناو هنعدتلا ىذر رت هماعىلص قي ذ-هعمىشمناف هب هعاعةالصا |

 5 ةرسافاماوقالةنإ داانأهفا ارمصنا دن ءنيإسمال مل و ه.اع هللا ىلطلاق و هيلعةالصلا 0

 ا 0 داانوه وهلا لوسراياولاخ كمماوناك الاايذاو معطقالو أر اريسم|

 نمةَغاسةْم .داانب وةس له ناو عنب لرن سو هيلع ها ىلصهللا لودر ليقأ م

 الرا اوةزه_علانيإ نمتطقد* ارلأن "نط ىركم ا١لاكو ىأ ارا

 ىلاعتهللا لزثأف مارضلا دنس ريش ءانأ ١ لنوةيلعملا لاس لرتنيحو ةروهشأ رشا ىلا

 فوعْنورع تا ىأ ءانقله ارارضال ىأدن الا ارارمخ ارهسما وذم !نيذلاوأ
 هلثأرمعاالر ا طن سه ىف ىل هذا اولاووف وعن مع م ةوحا متل |بق رسما ومال

 هلئال وسرللال- .ر مواد دع سم ىبت اننكلو اه راهو طد دربال : أ سهال ناك هال ىأ 1

 انل تيةيفماشا|نممدق اذا بهارلا ص اءونأ هسمق ىلذبو همق ىلصزإل نو هيلع هللا ىلص

 «ايقدد سه ىف ىلصنمهلك ةمحانلا كى نواسلا ناكو انوا ىلعةدازلاو لضفلا
 هءناكفددسملا كا ظاؤاصو ةءاجءايقدصسم نعفرصندصتملا ا ذ_هىئئانأف ةعاج
 أنو هز ّماسلاو مل_بو هيلع هللا ىلص ىلا وسع وه-.ةن وعمدعا واكف نيدم :وملل قب .

 مهل ع ١» الاوداةساف لو هءلعدلثا ىلصىننلا 0 وىأد

 رصتقىلا ٍهأ دىلنات حالسوةوق: ُُب 0 ودهساو ادهم ىلا و“ وأ اوهالاّةذهنا 2

 نداو وا در قم دما نم هياككأو ادب رخأتمورلان هدى 3 مورلا كلم

 مهقعءان قاده سم ىف لصأك هءق نصب وموت أب نأ بوهملعهّللآ لص ىتلاىلا اولسر مما

 ودا اًرهكذ وهو لو هءلعهللا لصورة 1 م هنا , ال ىلا هت هللا لرنأف موفي "نأ

 اناو دانسلا هللالاو ةريطملا هلمللاو ةجال-اوءلعلا ىذا ا دسم اش دقهللالوسراداولاة و

 ًانمدقوأولغشلأحو رمح ىلع ىن الاف هكريلاءاماو غدتو هفاما ىلهّدف اذدت أف ن آب حخ
 .ءاجدصتملا نامت 1 هوأأ اسورةسلان ءىلةةاساث هيفوكلانب ءاصفك ان اند اللا ءتدقناءان

3 

 ٠ هذديهمسم أمن اك ا1ةدع هللا ىترىرا زفلا 031 أرب حاتم لبو هماع هلا ١ ىل_ص هن !نارحنب ا ىودو مرت لو ةرهّشو هسأ ار

 بط هلع هللا ىذردقرفنب ةنءا دج وب ناك هنا يهبل اوىاريطلاىورو سما عضوم بشي لهنا عل ضد اهسآنرب 'اسودودا



 ةدل_- اوائمامةو 5 ثالن .د ئعاك مداعمأ هدد رتااق ىتد هناسأ بطة ارىلعدب ردت ' ار نأ ىأهئاسث بءطبلغي

 لاف كلذ فهل تاقذاح راثم ترطأ ناكفاسط سال ةيتعو امبحاصن ماك ربط أنو تحم> لب طا! ىف لمد ىب والا

 اناا قرت *هااذخأ لاك ةياورؤرلسو هياعهللا ىلصىنلا دهعىلءىربضلا تب اضأ

 م - نع هللا ىذرةزج- ل: 5 ىثحومممةعاج هأفءامسلا ن ومريكلا لسو هيلع هنن ا ىلص 1 ١

 هن لع فن هباصعأ ىلعدوم د هاوموةرحأف هلد أ ملاظا ! ددصسملا ادهىلا اوةلطنا م يل لافو ْ

 هياعهقلا يلص ءاطعأ وضرزاىلا مدهلا لصوو اشعل و برغل نيبكلذ ناكل كلذ

 هسمؤر ةّو طقدوأ اومتدسلا كلذ ىف دل ولفاشب هلم هنءهقلاىشيرمقرأ نب تباثاإ- و

 نال هلعدتاىل ص رصأ أدعي ناك أن هلعس ىأادهل ماو ناحدإا امم رد ةعقد |

 مهمامان احح لراس عجن ف اشكلاىفو ةقءاساو ةساكل !ءاتل الالم مذ
 هللا ىوذرباطالا نب رع« ايقدصدم باص فوءنبو رعود ماكةرارضلاد- ميسم ىف

 مامأي سدا[ ةمهالوال لاذ مه روهسم ىف مهم هود نأ داس نب عم 2 نذأب نأهتنالش ف هنع

 آخ وه ماوناكو تآرقالا' 'رافامالةتدك همف مه«متيلصامتاع ول و هسدق ذاو روذأام ْ

 ىل_ههللالوسرفرشأ الو 0 أوهقدصو هرذعنأ ف .سنأو 12 نمثورقال ْ

 ريكلا ىف ام اهلاهأثيخوو ىف ىف راهتتكسا اةياط هذه لاف ةليدملا ىلع ملسو هءلعهللا |

 هم واذ. لمح ددأا ذهلاق د أ لم مل و هيلع هللا ىل ص ىأ اراماو دي د1 1ثمخ

 هللا له هللالوسرمدقاإو اهنءهللا ىذرةشئاعزعو د ةوزغىف كلذ فاممدقتو |

 نأعد نأ دصلاوءاسنلا ه[ةا:هسب .دملا وه اع 1

 عادولا تاء نم * نيل زدلا علط .

 عاد هل اعدام *« اذ اع كلا حو

 هناالثكمن نمر دا لد وهيلعمللا ىلص همدقمدذعان قاطع.ركذي اذه وهللاهجير قومءلا لاك

 مل و هيلع هللا ىلصانذدامو كلذ دع نه عنامالو همالك اذهلومت اوس نم ةثنردملا همة مدع
 اوملكنال هياصصال لبو هله هلا ىلههقفالو من لا ن١ اوتاذك نيذلا ةءاعماقلنة هلا داان

 ملسو هءاعهقلا ىل دقت ل اوسرو ممتع ضرعأق م كندا ىَت- مهو.احتالو 0 و
 نأد_بعنةلاضفن ءوىأ ى. منا همخأ وهسسأن ءص 0 ءال> .رلانأ تحن رواسملاب وأ

 او راصّي-اديد ادهدر «ظلاده> ل اوم 25و ةوزغازغام ل .وهيلعدتلا ىل-دهللال وسر |

 2 ,وةيلعفللا لص فقوذهنوق ةوسمهأ ر رو كلذ دو هلع هللا ىلضعيل ااوك-ثفهنوت دو ة زوم

 لمة كناف تال سيف اهياع لج ام-هللا لاكورهاظلا ىفويفتف هءق نورك سأ. لاو قضم يف ا

 انا داموءارعالا نمامياملاز ةرحااو رياا ف س)ايلاو بط رلاو فيعضااو ىوقلا ىلع
 سانلازاهاف ةقلذلا ةمظءقيرطلا ىف ,متضراعد بج نأءاسو 1مم انعزانتىهوالا|

 لعأ ال ىنأ او اسد ديلا ”يلء لتنال زو :مؤااريمأايلاقف راما ١

 سانااوالوط اباد ىلعوهو لو +. اعدللا ىلص هللا لودر ىلج تذةو ى-تلبقاذاهنءأ 1
 ل ا ل ا ل تح مس

 هيلعدلل ١ ىبدهللال وسر د وع ىلع

 تدرحتو هب دب نيب ىندعقافإ سو

 اهكلدو نك ىف ذنف ىلا نم

 قىروط ىلءام_: ص مى رخالاب

 ىرشااوذو رئام قرعف طب و

 ذب ركمالك اكعردج راغصرود

 الماد ْاثةو ام ءانة_ادندع

 1 .اع هللا ىلص هنا ىفاربطل | ىودو

 نةءاعهدو نءمدأاتاسإسو

 حرجا هنءهللاىخ رى زااورع

 هيلعدللا لص مسمى أنين موب
 ىف هيلع امك مود .ههجو مس و

 هلاعدو مدلان 71 هلعام جرخأ

 ةرغك ةريممءاضس ةر ةرع هل تءاكف

 ىل»ةقد ا ١م س هرغأأ

 ىلكلانباىورو سو هيلع هللا
 ىلع عجم ملسو هياع هللا ىلص هنا

 ىاذلا ديز ني سق سأر

 سقتافؤهلاعدو هنعهللا ىذر

 ص ؟ةعالرو يسن امس اودو

 هيلعفللا لصين !فك عض ضومالا

 ىأدوسا هنا هماعت سهامولو

 ماع ىلص هتكزيد بدم

 نمهه-و امر عالا يدين اكو

 هد_هلثم قولاف و رو رولا

 ىهطا ةيلعت نب و رجفأ ةاكملا

 ددولا نم عنامالو هنعهّللا ىكر

 , جهدم لبو هيلع هللا ىلص هنا "اح و

0 

 هللا ىلصدراون أ ران ؟نءرو +هجو ىلءلادامد ةرغدلتناكسف ميلس ما نب ةطط ةممصإبب اًضي أ عدم هنا ىورو ءاضء ةرغهل تراصف
 ناك ىت>ةرمشءافصو نعمل ىأ قد ربه هد ول ناكفهسعهّللا ىذر ناحله نيةدانق هو 1 0

 بدو هنريش,ءاهفصةدشاف راك هفمهجوةدوص ربل وجوب ههج و هييلارظإنل !لباقي ىأةآرملا فرظلي آه هيه+جرزذر



٠ 

رنلابهلاعدومهزد نزوة عملا لاذلاو لهما" ابوفو ى: ما م نس“ 5 - سأر ىلع هذي عضورلموديلعملا ىلص لاو قويمأا
 ك

 فك هسمىذلا عضوملا ىلع رضضلاو هسجولا نم مدولا لت عشبفانهعرض مرودق:اشلاو هج و مدودق لججرلا بق وب ناك.

 اا ادعم هباصأ تاك ىذلا . 0 مو |بهذف لو هملع هنت ىلص ىلا
2 - 

 تحج يبمعمح

 ا مد ر و

 00 الا طش احلا 00 اولاده هنوردن 0 1

 .مالكلا مدقتو فئاطاا ن لاسو هلع هللا ىلص فرص ءدذع لذي ىأ نآرشلان دودة ىلا
 ءافو هلع مين ءدلس ملسو هماع هللا ىل_صهتال ]وس نمل ندقطان مهيلعئأر ةهملع

 ا ىلصءهنء فاق ناك دقو هللا ةجرو مالا! هساع و سانلا اقف مال سلا مكر ترف

 ْ كلامي بعك اضيأ هنعهلذو الجر يناس ةعدنأ واكو نقوم 1١ نم امدر لو هم هملع

 لاما نمئارعا سوق رع

 رلاذمعْنم لاق اهثاكمام

 ىضر بز كل خد باع.سآلا ىف

 هللا ىل_ص هلنا ل اوسر ىلءاهتءدننا

 ا نوتفانملاامأَ سوال ئماناكو ةممأنبل الهو عسب 0 0 ىف معضم لسقغي وهو ملسو هب هلع
 ا كو وموت ' الع متم مل وءيلع هللا قصدقنال اورق د ثور : فلولا نوفا اواعش ظ نان فبفلا*امل" | ريل -ةءامأ ههحو
 | هنع هللا ىذن ىرزكلا كلام نيك نغهنالثلاامأو مهلر غمس هللا ىلا م مرئارم ٠ 5 1 2و تريك ىف ىداههدو
 | تنك لاعت لاهو بضغلا مدل مدد هم , هما ع تاسو لس وهءلع هللا قس هتلر ١م 1 ْ 7 1 وو هعمر نس هللادعد_:ع
 ْ | تنك امهللاورذعن مىل ناك امها و بلك :وهتقدصن كفاحام لا ةة هيد نيبتساجيتح ا 5١ مامزلعأهتفأن نمتااكسو 57

 ْ | لرغ دنع تسل بولعق|لوسراب تاق اورفو كن ءتفلك نيس ىئمرسبأال او ى :وقأ طق 27 ىلص هنا ا او موأةعاو
 أدتامتنا او كلو الدب تءطع ا دةاوهرذ هد هطضمن نم ا راندا ا هي بص ضار ىلع ميد بنو ماع

 0 طن أ للان كشوما ىنع هبىذرتٍبذكثيدح موملاكدثدح نئل تاع حسو هرغش ىو:ساو ازبفةهاع
 | لاقذ ردع نمىل ناك امهقاو هللا اودع همفو برال ىف همف ىلعدتت قيصر دع ”دحأ ا ءاعاو زيغ لع
 تالرلا لاهو ك.فهللا ىذقي «ىتح مف قدصدقفاذهامأ ل بودبلعهتا ىلصهللا لوس رأ اًضيااقشلا فو او ريف نيناملاو

 سوالا نمام»و ارديدهش نمتاناكو ةيضنيالالهو عسب رلانبةرانهامتو نارتسا الا حلفت شو ةر داوذلسرنأناو
 مرو يلج قا ىلص ى منو هكا لاق امل م ملسو هملع هللا ىلدامهال اقف ب يل لوتلثمأ ْ اهدضت تادءيضأو نيدصالا 4
 تبعك امآو ناك نام و قانكش نال> -رلا اما سانلا مهينتج اق منهمالك ن ع نياسملا ظ أريفلغففاهيف حاد نم 3

 ١ كلذ لاطامو لاقت مهئمد أ ههلكب الققاوس الابف ةوطد ونيلسملا عمتال هاد مئيناكف دي زينا بالا ناكربطاا ىورو

 || ىلا سانلا بحأو ىعنباوهو ةداتقى أ ن1 كر وس” سانا !ةوفج نم ىلع ىل_صدقلا لوز ىلءدقو قاطلا
 هل اوسبرو هللا بحأ عت نهمقلا لد كنا: دانقانأا.تاقذ مالا ىلءدرامهللاوهشع تاسف 2 مموهمل هللا

 ١ تضايقفٍلء|هلوسرومق ال اذ هند كنذ هبلا تدق تكسف هتد شنق سيلا تدعف د ل معو اطنعىورو هرغش سف
 نمىطيئاذاةسدملا وس ىشمأ ناني لاك رادللا تروستىتتتءاورو ىانمع ىلضىبللا تور ل ىفاسلا نآ دك
 ظ | قتطفذلاءنببعك ىلع دين مكب ل دم اهمطتمر افلا مهلق نك مانخل لهآ طارنأ |||. © عم ينساب ان لو هيلع هللا:
 وار كوخ لمد مانام ىلإ عقد ىفءاحاذا < هلنؤ ريشي سانلا لع ىأ ْ بهذالاةرد .دىف كفن
 | هناقد_هامأ هيف اذافري را نم ةعطقىفاف وضامبال تاكو مجالا اهب برم نأ | | ل''و نعد امامالا ىوروسملا
 اذ ]| | ]| 1 1 1 ذا كيضدنم 2 مسوميلع مقناص غار < نا

 0 0 هراوشلا هلل" دنضيب رب حيردصب درضهنا حدو حرا هنمحاضفاهيف بصغر نم رخا ءامهنةؤادف

 نعنرلا دبع س از يلء مسد لءهقلا ىلص حسصو مهتنثاو برعلا سرفا نمرانصة للا ىلع تنثيال هلاهلرك ذتاكو هلاعدوهنع
 ميل هداز اما :والوط سانلا 3 رةقةر ومارتاسو 512 ىفةةكربلا هلاع دوازتق ىااسمم رناكوربغص وانو بااطيخ ا نيدب روزا



 هوكلد صا مرا ىهعصنأم ىننم فرغي نم هيد الهو لعق ىأهسئهد ف رء و هب و َْط 5 2 ضاق تانسنلا ملسو ةءلعفللا "قلص بلاك هنع هللا ىشر ةريرهاب أنا نيعيعتلا ىفو لو هيلعهللا ىلضهئاعدب هسقلخ هللا لكو ءاضعالارثاس ماس لوطلاىف
 الا لس هيلع هللا ىلصهللال |اوسرثددلل 060 ىم طظذ-اد- ناك كه ا ىذ 7 ةريرغ ونأ لاك أ ىسنان ل و '

 همالسامدَقتلو رعنب هللاد_بع

 بتك ال انأو بتكيناك هنالو

 وأ م-ملاءدسانال هئاعد ةباجا (هسو هيلع ىلسعنازجخنعد)
 لاهادج عساو باناذ هو مويلع
 ةراحاا فشلا ىف صاسع ىذكاقلا

 لسوهيلعهتلا ىلص ىنلا ةوعد
 ةرتاوتم م-ملع وأم وااعدةعا4ب

 تن دس قءاعق وددو هر ةمؤأعم ١

 تقف ساونا قطاف ةعمضمألو ناوهز ادب دنا كلي لو كا ةسدق ل .-اصخأ غلب ||
 ىأ اهفهتمقلاى اري هترحفروتتل ا هيتدصقىأتءدفءالءلا نءاضيأ اذهوهتأرقامل|
 ىنءاحإ ما نوهبرأ تضماذاىت لاق نيقارعلا نيب مئاطبلا نونكسز موق طاستالاو |||

 نأ معأب لس و هماع هلل ىل صلال ]و ءهرخ لاف لو هماعهللا ىل هللا لؤسر لور ١

 ه.لعمتت ا ىلصلسرأو !ممرةنالواهلزمعالباللاه ا ذام مآ هةاطأ تاقذ كن صا لزتعت |||
 قايمعال تاق كلذ لاعب رلا نس رارصو ةمم نب لالا كو ى أ ىاص ىلا لو | ا

 ةممأَن لاله ةأرماتءاذ مالا د هىفهلنا ىذقن مهد :عءىفوكف كلعأت قالا |

 مداخل سل عئاض عش ة.مأ نب لاله تا هنا لوتس رانتااةف لو «.لع هلا ىلصهنت'لوسرا ا

 هيأم هن اهللاو تاق كدر ةي الن كساوال ل_ بونهملع هلا ىل صلاة فهمت نأءركش لهذأ ||
 لاقت يءكل اق !دعه هون ىلا ناك امدرعأن هناك دنم.لازامهتئاو ئثىلاةكرتسأا|
 نال ىعبنلاق ناخد لءاسنل نال اهل لئا11تارهااقا ار وما قلاف ىل ه3 ض هاى 1

 ْن هند :٠ نعد مامالاهأو زر

 ناك لاك امهنعهللا ىذرزاملا
 اعداذا لسو هيلعدتل ا ىلص ىلا

 ىأمداوداووهدلو تكردالحرأ
 هداوىلااهتاكربوةوعدلا رثأ ل صو
 س1 نءىراذااىوروهتلوداوو
 تااه لاه هنعمل ا ئذر كالامنب |

 و هلع هّلثا لصهللا ل ]وس .راعأ

 هللا عدا سن [كمدا هنن 'لو- دان
 هلامرثك أم-هللا لاف هلىلا.هث
 لاق تتا (يفهكرانو هداوو
 ناو ريثكل ىلام ناهتتاوذ لا

 م ولا نوداعمل ىداودلو و ىدلو
 اهيلع نودي زب ىأ ةناماو ىلع

 لابسرلادارملات أ ىلع لدقءاذلا هم فل ديال باطما اذهو نياسملا منو تن د-1ىف ظ ٍ
 ةيمأ نب لاله أسال ن ذأ[؟ ك"أ ص اىفولو هءاع هللا ىلسهنث ال اوضاس وغلا تلاع

 ىللوةيام ىيرديامو دو هيلعدقلا ل ضهقتالوسر اهفنذاتأالتاتف مدت نأ
 رشع كلددعي ىضم مت. بال راثاوامقهدذامسا ذا لو هيلع هللا ىل مهل الور

 انإق اتءالكنع ل 2و هيلع هللا ىلصهقنا ل |و سر ىن مم نينخ نمل توست تنك سلاما

 بعك انهتوص ىلعأب لويد عاس ل مب قوةانوص تعم“ هللا لإ: عيسص رعفلاةالضناك ||
 رعى أن ذآدق لو هلع هللا لصدتلا لو هر نت ةرعوادجاستررفنر شبك لاط نبا ||

 ىلأن م ىأترعتساو ذٌءمو امد :ريسغ نإ مأالهللاو هارعشوبامهادا هنو هكسف”ى وذ 0 ىدوالاورعن ةزجوق وى رمش هيوصت ع٠ «ىذلا لسرلا ف ءجاإف انملعمقتاةوس
 ىناةلدفإسو هلع هللا ىلص هنن ل و-رىلاتةاطثاواههت لقب وت هننع هللا ىذيندانو ظ

 ىتح ك..اعدنتا بوك 2: يان وأوةب هن وتلا فون ةعاج عاى اسوف اجوفسانلا ئ
 م ل ل || نيةحتطىلاعاقذ سانلا هلو سلال بود راء هقلا ىل_ههللالو هاذا ددسملاتاسدأ
 باصأادحأإ امو هناورفو اها ذأ الو هريغني رجاهملا ن مل>ر ىل"ماقامدتناىل انهو قماص لوز ب هللادسع أ

 داو تيصأأم يعل "احر نم تاننالق بعك لاق ةشيدملام دقزيس ام متن ىت[ناك لسو ةملع هللا ىلص نال ىةةلطا
 ىدلونمنامنيتاهى د تنقد لأ ا كر ناو رورسلانمههجو قربي وعونلا#لسو هلع هنا ىلا صفتلا لوتس ىلعأ

 أس لللستلا دقن دإوداوالو اطقسلوقأال أ نوم سيقاىلا_هدديزيب تسلا لفرق ةعطقات اك هنهورانتسارسا. ا: لسوهدلعأ
 هيل هللا ىلاسسص هنو عدن تيا أ

 ناوهتامح ل طوهلهناغدف لاق لس وه لعهئنا بص هنأ هي اوردواداونوعمس هل .-ذ نم فراس نوعاظلا ىهلتام هناءاحو مو
 لاق هنأ هنعدللا ىذر عيبلأ نعل سماك :ورو ةمسوهناميىلصادإو و نمد سم ةخسآ ىف لهدا 0 ىن 1! ىلام هللا رثك اقلاع
 ةلهللاعدا مآ كمدنوت هللا ل اوسراى أ تااة: يباح مارس ماوىت أوان أ الاوهامر انبلعإل سو هلع هللا ىلصدقت"لو :ر لشد
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 ناكيفة سابا ف ق.فرولءجاو رع لطأو ياو ريفوهيؤهل راي وهداوو هلامرثك أههللا ىلاءدامرخآ ىف ناكو مج لكبىلاعدو

 نمو ةنحلا فا سودبلعهللا لصرف در هن دوك عنمذه هود ران اوهدل دو هلام راك و هرعلاطنا دعيلوق وش هنع هللا ىذر سنأ

 هلهقا را نأ, أ كربان لعمق اىنر فوعنب نوجعرلاد يعل واعد هلا “1 ءادراك لو همل عقلا ىل ص هئاعد

 أهقادنعن مأقلالوسراب 0 1 تاقثمأ كنداوذنمكسلعت .”مولريذع رشإ 38 0 ١
 |ةقد_صيلامن ءعاتخأ نأ ىّتب و نم ناهقا لوسرايتلقف هللا دنع نمل :اللاق ل-وزع | 0 7 3 هبنع هلل
 ِ ًاريخووفكلامض» كعك مأ ملسو هيلع هللا ىل_صوتنا لوسر لاق هلوسر ىل اودهقن ا ىلا ا ىلصودت د را ىدع

 ا ايه تعقب صأ نأ تاّدسو هماعدلل ١
 ا اطاس ع رل اب ةرارملرمشملا ناكو سبأ أ 2 ثلا اكو كلا

 0 ازرار رتل ذ ودا يتعب اتي أني لااوارسنلا ناكر 9" ناكو تاريلنا باو أ هلام 2
 ْ اذ ؛وبهللا ل 0 هنعهقل شر بعك ن رءىراضبلا قودكأ سشقونب ةمالسوأة مل 21 1 "العال 3و دما :لق

 1 0 0 هب -

 1 1 ه“ ب لسو هي .لع هلق |ىل-ص َّش 3

 هل لوسيا ةنئىرمأآف ياما نالوا اا را 0 د دا 5 ل" و

 1 رق# عن 5- 32 سا ركل#

 0 كمطعاذالاق رم أفهملا لسرأ الا تلاق بعك ىلع ان ةلسمأاب اب لبو هماع هللا ىلص ١ قف 1 5 3 3
 : #0 ل 8 2-

 آ

 ٍ بنل ةالض )بو هيلعمقلا لصدتتالوسر لصاذ اى جحلءال ارث "اس مونلا رعت مثسانلا | 0 3 5
 [نيذااراصنالاو نب رحاهملاو ىنلا ىلع هللا باند با ىلاعت هللا لزنأو انسل عدلا دب ودرج نجلا بيع هولا وز 1 اد ا ةد- ل 5250
 ةدساحال اًةدهلامدع«اعن

 ظ

 | هقالصهلرذتعان مق فلاقو نيةداصلاعماونوكو هلوقىلاةرسعلاةعاسيفدوعمسا | 1 5 0 5
 لكشتساو نيةءافلا ءودلا نع ىذربال هللا ناق هلوقىلا مك هللاننو ةادهس لو ديلع 1 ا ىلع فولد لا 1

 ١] فوس هالامو

 ١ الاف 1 هدأ ند تدب 2 0
 ىلإ هلود ما فنار ةاايوحولا لوز ٍ برقأ ىنذ ةراحتلا ىطاعتي رادقؤ

 ايمعهلل ىظدةثناعو ىفمل- ءو ةملع هللا

 مدقتامنوك,تأز وج دنأبمهضعبباجأو اهريسغة أها شار ذىف ىلا نب

 | اعز رنا 2 رص مك -- دإا ١ تك ]هل 55 م ا 27 م

 مءىلاعتهنلا ىدرةثااعد, تصخى ناوأ ةمقلاهذ ملبقناك ةسئناعو-فأ هنا تح لسو هيلعهلن 'ىلصهئاعد

سولاٍلوزت ْ ةئسدس دان هنعمللا ىذرفوان1
ع نيان و تنااىفال شا ارا اصوصٌ ىف ىج

 1 اوقىفاه_مئءدللا ىدز ساب

وماتوا ضارقبابب وأ :رثءاوناك لات ن الامه وثذياوذرتعانورخ اويلاعت تئالثو نا“ و زل“ ا
 نعا 

 ظ مهنمةعيسقثوأ لو هماع هللا ىلص عجرالف لو.تةوزغف لسوهيلعهتلا ىلصمتت الوسر 1 - 0 1 06 |

 لاف لو هيل هللا ىل صهللا لو سر مهما ةيايلويأ موتمدخيملا ىراو 3 مهسفنأ ْ 1 0 0

نءاوفاكمل باص أوةنام اوأ اولاف ءالد اوهنم : 1 وز ا
 ْ هملعدللا ص لاق مه ردع و مهءلطت ىجْل

يغر مهةاطي ىِذ اوههللانوكي تح مهرذبعأالومهتاطأالهتئابمسقأانأو لبو لقواغلا ينام 0 :
 (ىنعا او

 | هلانوكىج وامس [ق اطذال نو اولاق كلذموغلبالف نيأسملا عموزغلان ءاوناو ْ درالا 1

 مهقلطأ كلذدنعف ب الامم وذي اوفرتعا نو رخآو ىلا عت هلل لزتنأف انتاطي ىذلاوه || 59 44 لسقو ا

دلاومآهدهدتبال اوسراباولاهو مهااوماباواخ مهردعو لو هبملءهللا ىل_صهتنا لوسر 0 ءافلا نينو ىلع: ماذا
 اا

اف مكلاومأ ذخ نأ ترصأام يدوم يلع هللا ىلص لاف نل رقت ساو ابعا يبق دصنق | 0 ا نا
 أدق ل

 0 و 2 ا ١ رانيدفلا نيبو سرفافأأ

---2 ---2ج 000 000 نينعهللا يضر نيمو تاهمأل
 - 9 

 "  اهيءنيتالئامو ندب دقف ةيظعلا هفراوعو هايس ةبشافلاهنافدصرغملك اذ هوذخ نوف نافعذتأو اهودخ اف ةثام
تاهعبسا يفريعلا كل تناكو ةرملا لمحت لا لاجل اي يشو ريمي سم قدصتو

 : 3 ِِل .هق نءاؤةرامخاااهلسرأ ناكر « هاء تدرو ريعبذ

 كرمي اريسثك الأم هنن هلبأ هتزرندز

 هسنع هللا عكر ىدواورتنانذلا



 ف ل( ةعيرأرطشلا ناكوهلامر طشبةهؤق د ةناءاحو |بانق ًاراومسالحايوهريختو ماعط نم اهياعاجو |هب قد صفى لك نم

 ثحامل هذعهللا ىذرهنا ىورو هل 'زةئام مخيم هللا ليتسف سرفةن مسمع غراي دفا نيعب رابغ اغلا نيعي رايق دصت
 مهردفال ا ةناممىلءاكهللالوسراب ان _ لاقو مهردفالا .ةعيرانةءاحةقدصاا ىلع وذيل ءهنت' ىلمهللالوسر

 نالآ ا ةرأ ىر تضر 1
 لا لاقت هر ىلا 0 1 هسفن طرز ةئمرركذةذاذه ىلءعو ةظر رق ىئّدصق ىف ددكسملاىراوس ضع هاسفن طرز
 ايدك هللا كراب السود ءلعهللا 00 نمل سوه« ءاعهتلا ىلصمدقالو كلذ لمأت .افودسا نمو ل
 هناك ارا تكسمأأأ فو تيطعأ هللا ىلص امس نعالو سدق هع تن ةلوخىب هو ىأ ىلءت عا هنعدتلا ىذر ىنالع |
 هند-ولاقو عنب ءام همن كد  رشباهذذق دق ناكو ورمصعلا دعي دبصسملا ف ىأ لو هيباع

 كلامو وزار ء والو .و هيلعهللا ىلصهللا ل اوسراعدو روش أ ةعد د ادم اهني رفامىلا اواهنطد ىلع

 اد ءأداهتابمسقأ هلا لوسرالاقفناتيلاباهذذقت الفل عةئاوك موز هللاقتا

 ىهىتأاةأرملا لو هيلعهنلا ىل_داعدورهش أ ةعبر أذ نماهمي ر ةامىفأو اهنطد ىلعاكي رش
 0 ارعوعناهقالوءرات طاع تعئصامالا ىنيربتالو هللا قث'اسوالاكو ةلاوح

 رشاعدف لاقام لاق نأ ىلع ةريغلا هتلج ثدحت ورهسلا لظباكب رشو ىأنهناور ودع

 31 نكيطو مواد تومري لاو اعدل لرتان:أر 11لوقلئم لاَ لوقت اناا

 ةعماجةالصاانىداشإ نأ ملسو هءاع هللا ىلههللال اوسز واق هب ١ الامهسقت الاء ده

 مقرعوع لسوميلع هللا اصلا سااا عج اوك ذي ىدون دقو ىأرصعلا ل_مالق
 ىاءقابد نأ ةئانلا فلات نيةداصلا نا ىفاو ةميازلة لوح نا هلاددبشأ لافو ماقذ
 ىرعُعن نم ىلب حان هقاددجنأةثلا د |١ ىف لاق ع نيقداصلا ن نمل اواهنطن ىلءاكت رش تأ

 نايا و ورم ةسعل راد امر دام ىنامتا له ةسا رلا ف لاه مت 9 نيقداصلان لنا و

 5 نيي داكلا| ع نمناكن أ هسفن ىعد رعوع ىلع هللاةنعل سال فاقع نقداصلا

 هينا 1 ؟امدنلا اى 1تلاقف مافن وقل اودخلاق و دوعقلاب ابل سوق 4 و هءاعدللا ىلص هصهأ

 قدر ىطب ىلعاكي رش ىأرامهقنا,د هش أ ةيناتل ىف تلاه م نييذاكسلا ناارع وعناو

 ةعبارلا ف تاق نيبذاكل اع نأ هناو هدم ىلم .كىفا هللادد مشن ثلاثا ىف تلاه ند نيذاكلا

 بضْعنا ةسماؤلا فتلاق م نييداكسلا ن هن او ةشحاق ىلع طقىلا آرام هنا هتلايد مشأ

 585 لس و هيلعهللأ ىلههللال وسرق ةرفةئقداصلا نم ناك ناامتف:ىعتتل او> ىلءهللا

 نالئاقلا ه_:عرلاعت هللا ىذر ىفاشلا اًممامالىلءادوقو العدا ل_هسالها لاف ىأ
 لءقان الث اهةلط ةنآتابا و رلا ضه:ىفءاحامو : نعالتالا سني ل صحت نحو: رلانيب ةقرشلا

 نعال نان نط هنأ علو <عووف اب عاتجالا مدعي ىأ لو ةيلغمقلا ىلصه م ايزأ

 ه«.اعهللأ ىلص هلل اقم نم و ان ال'ىلاط ىب ملاَقن قالطلاناهع ردا ارأك هيلعاهمر مال

 سو هيلعهللا ىلصلأف م كقالط عد 6 الفارماعتلل كل ءالىثأ اهملعك ال ل اردسالئ اذ بقع )ل و

 ىلعءاخ بذاكرع وءذاذك َه هفص ىلعءاجنا وقداض 2 وعئاذك ةدص ىلءدل |'١اجنا
 و رح دلو +1 70 عيوب سبجم يسم. .-

 هب | ل هناعد» نموةلامول

 تامقس لأ نيد واعل هواعدسو

 داليلا ف نكت أارامهنع هللا ىز
 هقلا اص هن ؟ءاجو ةفالتا لاس 0

 0 وانعم باغ نالاق لموهلع ا

 هدهه_فدعهللا ىذ راع أ دوو

 هع راحانا تاعوأ لاق هناو رلا

 امثلاح رشف ىلءالمدرك ذ
 هبلعهللا لصهن ادعسنبا ىدرو

 هنعمشلا ىذر ؛ 4 , واهل لاق 6-0 و

 هلنكدمو ناّكلاملع مهللا
 ءرمد|اعدو تامل ا

 ادهمايداه هلءحا مهلا لاو

 رخآ ثيداحأ هل -هاًضىف دن وو

 هلمعتسا نأ نيكمل الو ناك ذ َ

 ىنينا.ةع وك مركب وبأاريمأ
 مأشلا ىلع اريمأ ثاكيو منع هل

 ةسقاخ راصم ةمسن رشع

 .لع مالا دةعناوةم سن ردع

 نب ن سدا هل لرث ني هقالطدسا

 ةفالللا نع امهنعهقا شر ىلع 3
 هسدلت «ةقوامامأو سام زلاهعدابف

 بيساهسثعهللا ىذر ىل_ءنبدو

 فكل ل كييف ة نا ة عمدا. ءلط

 مر بس ضرعت 7ناديدشلا دمع :ولا امقثع داحات درو دوو د-اورح 7 ءطدعألو ن رح ]هيف د صمالد اهتحاب ناك هنال هنع

 نئدلاو راصتالاون رحاهملا نمَتولوالأنوةراسل اوىلاه7لاقك دقو ممما لو |ص قات ألو .يلعدقلا ف صونلا باعصا

 قناع لافو مظعل ار روما ايالذ ادا اهيفني دااخامال ١ اتكى رك تانج مهادع اوةنعاوضر وم-منعهللا ىذرنأ_انمه وعسأ

/ 
( 
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 َن نوقداصلا مهكئاو 8 وسر وهللانو هرصتم وأن اودر وهللان مالضثن وع مهااوما 4 نمءاوح رخانيذلا 0 :رحاهمل

 مهنم عقوأم ض 01-2 مهتم دوال ض هر« تأ نم دايس الفهنءاوضر و مهمع ىذر هنأب رب را *اوقدصلاب ام مهل هنا دشن ا دع. 4

 دقتعيو هبف ضلت كري وهللاىلا

 ةح ردوا عاكتا والتافو حفلا

 ١ اول اهودع-

 ىلاه:لادو ىسط اهلنا دعوالكو

 ىسل ا اةممهاتةمسنيدلاّنأ

 ١نم اوةفنا نذل نم

 نمدخؤمف نودع اهتءكئلوا

 ملك ينهنا نيس الا عومج
 لص لاقو مهتعهتلا ىذرة نا ىف
 ىباصص |ىهقناهقنا لبو هملع هللا
 مهعس نة ىدعباض رع مه ودم ال

 سائلاودك:الملاو هللا مع هملعق
 اًهرصهننم هلال قيال ناعحلا
 ال_ة:الواض اضرفالىاالد ءالو

 لأستف ةريثك كلذفثد داحالاو

 مهتيحم ىلعاشتمم ع وانيمح نا هلآ

 ا:ةنءىق مهئم دال لعمال و

 ِ واق امس مهلخعنا وةمالا

 داد_ةملا نعو نيمآ ةماسقلا

 هّلئا ىف خذرادوسّنأ اهنعمتلا ىذو

 ناهنئا عدا هلال اوسرالاق هنع

 هنلاتادهسانلاّةة قاعد س.تشي

 - ءطن دىدد_-اءاعد يسال

 يسطينا هللا عدالاقت هنمقط

 كئاعدبالاى وقاالىتاف عش

 ل م-هللا لاف
 لها 1 رخدقو هن وعد يدهس او

 ع :تاوعد ما ريسشكر يمعلا

 ىهو ةراصتسسملاه تءهللا ىذر

 لانالح رنا اهني أ.د هوهمثم

 8 مع | تا رجرأل لامن لاق ور وحأمن ودمج مما 1 ٠١

 الأ مءاعقلار در فراش قدما بيش .داولا ناكسف موس مو ةلاةمصلا '

 8 اا لقي أ اردت خا عمدجو لير فولو ةن فيك لاةف تالي قديس ناكو ىدعنا

 | يلعدقا وسجن :لا صصاعف ًاقلسو هيلعهقلا لصمتتالوسرىل لس عصي فك مأ ١ هنولمةءق

 نم خمسأم مداع ىلءربكى تاه اعو ”لةسملا كلت سو «.لعهلنا ىلص ىبنلا» هركشهلأسف سو

 لعمال اوسرو 0 دفريخ تأت ١ مصاع هللاةفرع وعلا فلس و ةيلع هللا ىلصهللا ل )وسر
 تتش مل وع يلا

 ْ ادع الىئ حلا هلئملا د ناك لس و هءلعهللا ىله» هنالىأ اهباع ولسا ملل وهءاءدلثا

 1 هللا ىذررع رهؤلاه ةلسصو أل مرتسكتها يةثاكنا اهسال تءقو نكن مىتلاىأاهلا

 نام دئنمح كل دل هل عقو نكي هنع 1
' 

 ىسومن 1 الهلئاو رع وءلاقفدعب كد عوقو هلو هل وهن

 لاةؤسا || طسووهو رع وعهءاط كلذ نع لس هيلعهقلاىلسمقالوهلأسأ م

 ٠ وأ موقلتق هلدق ناو هوعداحم اكتنا الحره | ها عمد و السرد ًارآهلتالو سرا

 ةبآ تازئقوعدب لعجو خفامهللا مل-وهيلع هللا ىلصهلنا لوسرلةف ظمأ ل اد
 ان ارق ةبحاص فو كفمللال ازنادقر 03 ؟وعأ ملسو هملعهقنا لص لاق كلذ دنعوتاعالا

 كت ”أسها قو كف ىضق دفة اور قوهمدقرع وعدل |ركَذ 3 ن أدعي ذو ىأاهبتئاق هذاف

 | هللا ىلص ىلا درع هن سها فذ كون ءنيئاخملا د-اةيمأنيلالهتأهمفو انءالد

 قد ارةئيمل !- وهئلعهللا ىلسىبنلا اقف الماح تناك ىأ ءامد» نب كد رشي سو هب ع

 باح - الاردن[ عا ىلعان دح ىأراذا هللالوسرالاة فل رهطىفدوأ اهياور

 ىدااولالهلاةنكرهطىفدخلالاول وقيس و هلع هلل ىل_صيأ :لا لم ةنيمل اسّملب

 ةالصلاهيلعلب ربج لْرْعف د1 نمى :رهظ رييام هلا نم اف قداصاىن اق ولا كدعب

 0 رتأفم كل اناني كأ خفامهللا سو هيلعهقتا ىلص ران ادعي ىأمالسلاو

 دنع و انءالت ا 11 لس ود .لعهلنا لص لسرأف مها اوزأت اومرب نيذلا و

 ىأامنااوا لاك سو هملعمللا ىلص هنال ىأ عج راها نظ د م و اكيد هلماللا

 تلات ةرغالا ناذعنمنوهأ اءندلا بادءوةرخ“ الا ىفباذعال ىأ ةيجومةنعالا
 تءاجنا لسوه. لعقا يىلصلاهوىاةسماخلا ىأ اهتااكو مانالارب است وقمضقأ ال هللا 3

 نارك 3 ىذلا فسولا ىلع هيتءافسكلب رشاوهفاذك ه,تءاجناو لال_هاوهذاذك هَ

 نأشاها امىل ناك ىلا_هتهنتا بَ نم قءسامالوأل سو هيلع هللا ىلص لانك رسلان روك

 عقون اها ل وأ هناو ةمم أن يلالهةصقناعللا ةنآلوز رتسسن !ىلءءاناعلار دوهو-و

 م «يلعدقلا لص وق الكقلار ؟ وءةصق | عاوزن بيس نأ ىلا عجب بهذو مالسالاف

 لو
يذا تح ناك تاوهالا لاةو دهس رض ههحو م ركو هنءهللا ىضر ىلء نم

 000 هط رق لج ءاؤ هنآ هسفىف زرآفا

 : نيغال هضرع ءود لا وو 10 اوةد صبت ىلا ىلعاعدهنءهللاىذ ,رادغسّن اى راخل اوأ وداما تمول ةقىتت

 نو: ةم عش لو ةمخدل لاة يفند هزوغاىراو ال ضرع ه#.ة.عىلعمادحاج طقس ارمكسص ذه ازدةافىاورلال اف
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 د- بورصا ودب ود يامالسال اوهرهشا نأب ىامالسالازهباعدل_بو هءلعهللا لصدهن أ ىذم ريل ا ىو د و دعس رعدهساضأ

 تورهاظنيال هنءهتلاىذر رع مال_ءالبقاوناكسف هنءهقا ىذر رعؤل ءاق له ىلأي وا'باطلتانب روع نيلخ رلا

 904/١  هعماواصةنعهللا ىشر إلا اهنيكرمتملانمافوخ ثيبلا دنع مهتالص فرط نمىو ددقو ةىكلا دنع ٠

 ءالذنال لالهةصقىلزنامءانعمّناابم+او ان آرقكتمحاص فوك دن هللا ل زنأدق

 اهدجاه_مقتازتاهنأل مةو هقلاهجر ىوونلامامالا لاف سائلا عسمبيف ماع
 تازنث ممثامهالا لك قمل_و«اءهللا لصلاهوىا نيب راقتمْنيدق وفالأةامهلعات

 ةدانيعنب دعست أل مىفو "نعال لو, ناك: ناسعللابل اله. وا ميف ةباال هذه
 هلا ىل_ههق'لو دلالي البر هنأ ها عمد < لل_برلا تيرا هلا لوتسرابلاف |
 ناوالاكم«ىذلاوالك (ةءاورىفو) قالا كمرك !ىذلاو ىلب دعت لاهالإ_ءوهيلع |

 نمفقمد لاني رمل ظفل فو تفارسلاب ول -اعال تنك

 ىذردعس نم ءالذ سداو مدمس 5 امىلا اوعععا مل و هءاعهتا ىلص هللالوسرلاةفأ
 هللا ىلص لاه متن مو هلاح نع را تاوهامتاو ملسو هءلعهتلا لص. عادو هنءىلاعتدقلا
 هنأي دعس نعل_سو هملع هللا ىل هرب أف ىف هريغأ هللا وهنمريغاانأو رويغل هنالسو هنلع

 هداغ هب رمنأ لبىا جفدريغ

 ىف احم نمو لة اعلا صه. هريغأهتتاناو هنمرعغا لو هيلع هللا ىلذم هنأودو.غأ ٠

 بحاالو نادباموامئمرهظام رش -'وذلامّر كلذ لأنه ش'نهريغأدسأال ثيدحلا
 نمحدملا هيلا بحاالو نب ودذمو نب رمّدم لدرل السرأ كل دلسان مو هللا نمر ذهل هل ١

 رس: ىفد هملعم متمءانما اواهانادا_علا ل اوسرثكل ة_:للا دعو كال ىل -انمو هللا

 ىلعصادشلا قالطازاوج ىلع ل دةسا هنو هنا نمزمغأ صاخش الهللا هجر ىزارلارخبفلا|

 لاه لاق هنءئلاعت هللا ذر هديل - نع هلل' هجر ي_هفىلالة ملطف و ىللاعتهلل
 رك ان ال-رنامو زمأ عمت دج وولد ارا اركنانأاب مل وهماعدللا ىل_صهللالوسز

 الج ,تدج وو تيأر أر عانا بو هءاء هنا لص لاق مث ارش هيال_عاف تنك لافاعئاض |
 نبدا و لس و هءاعدلت اىلصأ رقد هل“ اهةللاو تاك لاه اهناصت دك امدل_دحو رعمىا

 نب دهس نع هنءىلاهتهللا ىذ رىفاشا اانتمامالمالاىف و 3 ال امه-هجا و زان وهرب

 عفرف ل تةفال_بر هنأ سعا عمدجو مأ شا! لها نم الجرن أه :عىلاهتهقلا ذر برسل
 ىلاةن واعم بكس هفءاضقلا ةبواعم ىلع لك شاف هنعءىلاعت هللا ىذرةيو اع ىلا ضالا

 ههد وهلا 6 5 بااطىبانب ىلء كلذ نعلأس نأ ه:< ىلا هتهنلا ذر ّئ :رعشالا ىو. ومىلأ ظ

 ىلغلاةف كلذ ىفهءلا بدك ةبواعمنا ئموموأ ريح افد هتلا نعى ءوضانا ىلع زيخت اف |
 صئاصللا فو لمأت يلف ءاننلتق ءاد_مشةعرأبتأر لنا نسطاوزاانآ ههتوهنن'مرك |
 ىلا هت هللا ىذر سا نعف شاماابلسنو هاء هللا ىلص عقجا كلود ةو زغفنائربكلا |

 اهاذوفغملاةموسرملا لسو هملع هنا ىلص دم ةمأ ن مى ها مهللا لوقيانو هانعمءهنع |

 رع ص*خ مل .وهملع هللا لص دنأ

 مهلل ١لاَمؤ ءاعدلا هزء هللا ىذر

 نيب عجو رمعي مالسالا دبا مهلا
 زعبهللا نأباعدالوا هنا نيّتاورلا
 هزات امهدسأب مال_سالا
 ْ نأ هنمعاهااوهنثا نم مال_عان

 اناثهناعدبهدحرع لاذ قئاللا
 تءدقو هل يمصسا ىتح هرّدكو
 باء هنءهقا ىذرهمال- اة صق

 نيةعضت_سملل شيرق بيدعت
 نبإ-تلانم رباهنمرك دنع
 ةداتقى الل و هءاعهلنا لصاعدو

 ٌ قولا هاوراك ه-تعهتلاىيذر

 موألا كه>و ضال وةبلتالدلا

 وهو تا و هريشوهرعد ىقدل ران

 . سا هناك ةةسزءهمس نا

 ريغ هنوقو هنزاشأ ف ذدس ةريشع
 هّلناىلص اعدو» رش بشد مو هند

 وهو ىدمملا ةؤبانال دو هملع

 هنديصقهد كن أ لهننادمع نب سق
 ملسو هملع هلل أىلصىنا 'حدعىلا

 اهيفدلوةلصوا|فاهب
 .. ةةنكيملاذال-فريخالف

 اددكي نأ هوفصىمخرداو

  هلنكيهلاذا لهب ف رنخالو
 ارددا مالادرواماذا ملح ٠

 مو هو

 ضخدف:اللسو هيلع هللا ىلص هل لاذ
 ىرخأهل تايلر سهأ تطةساذا ارغذ سانل |نسحا ناكن (هباو دف و)ن هل تطة ا كاف هللا ع لح كالا

 ىكرس اءءنءالاعد لبو هملع هنتا ىلضهنأ ل ضو ىراضأ !ىورونيناسءونيتئام ل.ةونيمدراوةئاملدقؤةنامو نب رمش نشاعو

 سانلالعاناكو نآرةلناجرتو ريكا لو هياعهللا ىلضهئاعدنعب ىف ل وأتلا ةلعو نيدلا ىف ههةفوهلل اهلوةب امهنعاللا



١ 
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 اغد, ليسو هيلع هلا لصةنأ قويبا!ىوزو ل_توهءلع هللا لص هناعدتكرم, اهماياو بر هل ار اعش أو ضئارغل او هقفلاو ريتغتلاب
 هلع هللا لص هن هنأ معلول ولأ ءودو هذ رالا أش ىرعش دا( 8 هنمعةقفص دكر ريااناموثع هللا ىذر باطني نب رقه يهل نسل

 تناكفادكر ريلاب دادةمالاعد مو

 (| اهدبف هتحاحءاذةاامودادقملا

 هرج نمذرحب جر سااجوه
 .اراشإد جر لزيؤو راشإدب
 . رشع همس غلا قد ارائيد.

 ملسو هملع هلق ىلصىنلا اليقمل بج

 لد, تاخدأ هل لاةف هرجع هريخ و

 قطا معي ىذلا واللاه رخ اف

 كيلع اهبمتنا قرص ةقدص لا ف

 اف ةعامضتل اهابيفكلل هللا كانا

 7 ارْع 22000 اهوخآ ف

 هناعد هكر دادقملا تهد ىف قفقر ولا,

 ىراضلاى هدول .وهمل هللا ىلص
 أ هنلعدتلا ىلسص يأدجحا مامالاو

 د عليا نبةؤرعلاع» لو

 هناعد لمع هنعدللا ىذد قف رابلا

 ا و رعلاق دادقمهآإ

 ف وأ مساو هو ةيماكلابم وز

 5 ةراصلل هنقم .وةأىا َهف ةوكلاب

 افا نيميرا خ 23 رأ قس عجرا

 ةورع ثيدح ىف ىراخلا لاو
 هذ ب ربارتلا ىرتشاول ناكذ
 ْ - و هءلعهّللا ىلص هنأ لس ىودد

 تاسأف مالسالا هقلااهيد ينأب زم هانم اوذش ب داتا عداومب يتعين قمدقاهنسيتأ لنسو هيعمفا نس | كدا

 هللا ىكر ةمدصلا قرش تراحو

 الذل بق ةريرهوبأ ن اكو اهنع
 اهاعدؤ اهمالسا ىلعادي رح
 هركمام هتعمعاو ترأف مالسالا

 .. ىتعماأف مومل ١ !متوعدف نات مالساللاهو ءدأ تنك ف الاعو كس وهوا فل بو هيلع هلا لص بنا ١ق-ىف

 1 يداهم وربي نا تنب ةعابضت أه لامار ءارغهذنع 5#

 أ | ىنر رس لاك توبصلا ذه امرظنا سن اايسو هيلعدقلا ىلصوبلالاةفاهل بابل |

 | رثك ا هوط ةيعللاو سأرلا ضم أضرب تان .د هملع ل را ذاق لما تاخد هنعىلاهّثهّللا

 عجرا لاق ع 1تاقلل- و هلع هللا ىلصهللال وسد مداخ تنأ لاه ىنارالف عارذتناقلا نم

 ْ 0 ها 0 نا اًهأو :نأديرب ساسلا كون هلل ةومالسا اهأ ارقاو هيأا

 ىناامدقت اسرق هنمتنكا اذا قت هعمانأو ىشعل و هيلعمق ا ىلصءافسنريشأ ل وهيل

 ٍ ةرفسلاهب هايعملا نهاههباعلزف النوظان دانت وأو سو همملع هللا ىلص

 ْ تقثاك اال سؤ رك ورةزتو>ونامرود 1 اهفاذاف السل ةامههم تاك أفىاعد دو

 ريسشكا نبا طواللال اه اس وهب ول ضاس ىلار اطظناانأو هملق افدنا همتءاج مث تءمضد)

 بهتلاو .كلذن ان قلاطاوءوسو نم ءحاصلاثيداعالل فاح ع وضومثي دحا ده

 ّ ,وذلاىفو 1 الا ىلعهب كردتس ا ماذهو .نيموعلا ىلع هكر دت_سيفمك 1 اطلانم

 ا (سايلا ريغمل اعمال اف وسابيلابل سو هيلعهقا ىلسهعامجا ميت ل ته هدف نر

 || .ضرالاق نانث ء|ثعراام .وىلاءامسأءاينثالا ن مقل درأىوغ وع لاري فو رضللا وخأ

 أ ىذمدر ىلع“ ءالكناعمح رص افرض اوربلا ىف صامل او ى) سام ءاورضالئااههوأ|

 | ا-علعىسعو سب رداءايهسلا ىف نانث او ةاكلاو نسفركلا !امهلك وهنا «ركينينردلا

 أ ىا ل.ئارسا ب نمساسلاو سرافدلو نمرضالا قدم انبانعو مالسااو ةالصلا

 ظفاطا لاو مالزب وخأان وكم نأزا وأ ْنا وخااهبهنأم دةدامءلا فاس اللاش, دقو

 |  هملع :رمضطلا نأ س فنا اهملا ن . تخفت 7ن.دحالو ميحص دس لقلي هللا هجرريثك ن نس ١

 : ف قاسح ناك "ولو مانالا نم, موف و هماع هلل | ىلصهّلقا ل ]وسر ,عمجا مالسأ اوةالصأا

 | أ ل .وهيلعمقلا لص يهعاقتجاهلاوحأ ف رشا ناك لبو هيلعهق !ىلههللا لوسرنامز ١

 | ىلصبتلاعم هلءا تح رح لاه هنأ هنع ىناعتهللاىذر سنا نع ىريكلا صد داصخلاى فو

 |هدموتف ةوحا36 قدح ام لع قعأم 4الا لوةءالثاق عهسفر وهلا لمحأ لسو هيلع هللا

 [هقالومر عدا هلل قف اذهتأو روهطلا عض ساي مو هبا علنا ىلصدتت اناا لاَقذ

 هس -1نأق سا تنك انأل_وهيلعهللا ىلسهقنال وس هربامب سه ىلا ةذدل تاق هنأ فقملا

 | كلعأرق : ؛ رمضان لوخأ 4 لقو مالا ىئمل#فو هيلع هلق ىلصدهقئا ل وسر ىلع ًارقا
 ظ ظ لضفو دوبنشلا ىلع ناضمر رمش لضنأك نيسنلا ىلع ال ضفهتنا ناكل لوقوو مالا
 | |ىلعجا يدع ل |وةو هده عت تمل والد مايالارث اس ىلع هع 1م ول ضف مال ىلع كتمأ

0 0 

 اا "75 م

 .همادق شخ تءعةنابلا أ اذ هتاعدب رمش سم جرن ةرب رهىلا مآ دعا مهلا لاف ةفاهيد مينأهتلا عداف رك اام كيف
 دهشأ يا: ريرهابأا» تلاه ل خداءاف بابلا تحت واهراهنواهعرد تسل وتل ةعافءامل ااهعص عمسفةرب رهاب كناكم تااَقف



 ل وهيلعهقا ىصشال وسررل ا هنعهللا ىذردرب ره وباع عجر ر 11 وهيلغهللا ىصدقنال وساد ن أد مشاو و قالا
 قيس نأهقلا عداهتتال وسرانلا-ةفىلاعت هللادهفل مالسالا ىأهتاىده وكنوعد دسم 1 ادزذهللا ل وس ران رب رعشل 1 لاق و اج 9

 امهلمهمح و ٌلدامعىلا همأو .ء 5 ١ 4 اذه كدي عبي مهلا لانقفاثملا !مهممك وندم ولاهذانعيلا ىناوانأ 1

 هاربالو ياسا , عمال ناكف ا : 00

 ىاضباق عب لاماور وهبحأالا يطا .ىيلانعل مهضع لاه ماغ باتا ةموحرملاة ءالاءذهنم |
 ناو عنعقيبلا ىورو لئال رلا 3يرتسماالا# هقلي)و مل سا ىلدانس: مال سلا هلع رضا نا را و نكاا ا

 هللا ىلصوالا عمشنكا لا امي لس و هملع ها ىلصهصتا ضخ نموى هةرغملا صن اس1لا ىف و نيه و نمءاح دق ةءاضإلا ىف ْ

 ْت هقووةمطافتارق او لو هيلع ظ ليلديامهدن الا مالسأ اوةالصلا مهءاعءاس النك م ودقة اوه ودعي رمشلا هلت فج هنأ

 5ةمادقو ابل رظنف هيديزل 6 : مك. اةقمشطاورهاظلانمكسلاةعن رشلا يدار او مالسل ههباع رضللا عمىومومةضق |

 #8 ومكعلاو عراب مالسلا وةالصلا مول اسالا بلاغدا للملا سندقو نظاملان |
 هءلعىنومر تكس أغنمواهت امو رومالانطا ونمهنلعا ؤعاط أ امن ود رهاظااب ْ

 اركناش تاء دقا هلوقب مالغل اد ةف )سو هءلعهلل!ىلدرضال ا ىلعمالتلاوةالصلا | ا

 ى عهدي عض دوق َح وخلا نم اهه- و

 ةعاولا عمشم مالا لاق واهردص

 ْ تاب ةمطاف عفرا ةءيضولا عفارو
 اههجوتدأ رفنارعلاه د_ اها وارض لاق م منهو ىرغأن ءهءاعئامو مال بلا ةيلع رضا اهل لاذ ظ
 امنه رفص تءهذو ٌرصادقو ارومأمت ل كنال هب لوعتى ا هلعت نأ كال عش الهتن اكد ع نم هلع ىلءىفامالسأا اوةالدلا ظ

 ىادعي نارعابتءجام تااقف تساوال هبلع أنا ىل ىن.ذيال ىلا هلعا نأ ىل جن الدنا دع نم لع ىلع تنأو هن ملان|
 قنا نبا ىورو بابجلا ةيآ نطابلانمكحوةلاوح ابل غأ قر هاظلانمكحلسو هملعدقلا لصاتسو . نطانلاب مك-طا | لو 'رلبقادهناكو قيبلا لاه نودئارهاظلاب مكتمل ماللا هءلعئوم)ءو اهبل معمل ىاهملا تدع وادوما ن ٠اطا و ْ اهلل سو هلع هنا ىلصهئاعذدعب ةفرعمهلعناكو ىئرضفلا نا لعدو هاو تان أري” ىفو هن هلانارومأم |
 هللا لام هنأرب وجني او قويبلاو امهيعأن 1 نطان ىلع علط 1 ىلس الو قراسلل لو هيلع هلنا ىلصت:ةلءلدباهض بف ىاأ
 لق 1 لاق ارمضالانا هللاهجرفاسلا ص هررك ددقو لمقلاابجوبام اههنملءو

 57 هول ةنآ 2 هدي نأ ىو را ةمالاهدلهىف وهن كالذ مدناف مهلة ىذلا وهتأغ نو وعنيدلانا وةقدش ان مكللا

 نيود ون فعطسغا لون مهل لاقف هللا ىلص هعامت أن مداص ماسلا هنللع هناف لبو هنلعمتلا لص ىبثلا نع ةيانملا قي رطإ |
 نأ فاماىا بابل قف هنامع هعامانمدناله بع ةبادهمعي مشب مكس ل زنا مالسساا هملعو نعت ك 5 وهناع ا

 هلو مفرط ىلاَلَو و هإةءاواوقو سد#ملات سافراع: ءاعاشجا مل سو هملع هلفا و ا الا ةمقوأ

 ىعسف ناظملا هلمللا ف ىضيناكف نأ امسمءنلاعت هللا ى درس اءءننا نعم! همفنوهط مشد ءاج و فاضووذ
 نسأرام_ممءلك قاك ومنوملا فىاماعلك فنادق < مالسلا اهل ءسانلاو رضالا

 و رعب لمفطأل اعد ل و هماع

 هددقتمدَقت ور والاادلمفطلا ١

 نان لسمو ىراضل 0 8 3-5 والا هقا شامه نك ةمحانمن يا وسما ار علا 0 هيي ددفوركذ ددنءدونوأ !باىف 6 االاربخلا قو وهال يت ةدهنعنامزتكيو و هقحاص 0

 ظ

 سو هلع هللا ىلص هنأ مهعهللا

 هللاقذ ماظعل ١ اومدااودواخا اولك | ىت ١ رب ول 5 نهال اهلعحاو 0 -_

 لح يدا ءاقدغ قباء ير ايمغانقسا مهلا لاقت مهله عدافاوكلهدموقداو مهنرلا "لهم ات كفا ناسف ءونأ

 ىنءاعدربسو هيلغهنلا قصدت أاههثم هللا ىذر ساءنبان عن اويل اىرودو او رام بحة مجم يلع فا فراضربد اهقانا



٠ 

 : ىلص هنأ قوعبل اودع: دولا !ىورو ايدلاراطقأ ىف ةسايرسرامفا ثرقبالوةيئاءدإ قد 'لذدكلممتتا قزعنأ هيك قه نيد 26

 .لويقبادعةمثد ًارذار 4من !لاه دمت اندر هلل عطب نأ هنو وه ١ يه ى هن وأ هيلع عطق ىص ىلع اعدولو هي ةيلع هللا

 ودول بسو هرلع هلل ىلصمنتا ل وسد ىدينيب تورم لات: هداعقا بيس نع ى)ط 2 ىاهتلاسمارعن ديزنى
 افهرثأ هل١لاةؤ -4ه

 ؟ 9 -

 نكح ءءهجومتلاملك ىلك نءوبرةءلاو ْ محصل ْ
 1 أةح رلا باب هنو أوف سدقملاتدب روج و

 ب ملءاهللاوطامسالا باىل ١ - ىلصنأ هنعدللاىذر عوك الا

 | ا تاسبال» حد لك ايءآرل را لاقل وهند
 | هللا نصه _:ءال>ام وذو زغهللاشب ماس .و هملع هلذا ىل ههنا ل وسر همف ناك امنآ دال عيط#ءاال لة كذب لك هلاوسل

 اعمر و ثعبهل لءق اد اوتاكن اقرثك أفن ثا ةغئاط ناكن اذي درس هللا مل_بوهيلع ْ

 ثءح :يجرلاةيرسفاكو ةتوةوزغاولاكث -ةيوملأك ةوزغابا كلا ضءناووم

 ظ [تاذآو زغيل_بالسا!تاذةبر رمس نعو عج رلا 5 اهو نغا صن اصلا ف ىط ,ومسا | اهتءريع

 |( قوهوذب رسدحاولااومءاعرو رعل اف سةوزغيرصلا تمسي نم زعو. لسال
 مسرحا للوجود امر رثك أةنيتثالا اوهءاع روريثك ل صالا

 ||| نماسلا لاقري_هلوأل امم الذ لاس ءرانوك ؛نأنيب كلذ ف قرفالهنامهمالكر هاظو

 راتب زا رس اك: :رادهلل وأ عسب رااوةي نوه مرأب فاك عت ارمشلا مهيلعم و اراخالا

 هول رخأ ةراؤ ةونبهقاف ماشال ةراعااب عج عم بهذ ثرح ام-هنع ىلا هذ للا ئئذر

 | سدا نمةفئاطا!لصالاىفةيرسلا او قي اكمهعمناك أما ودخاو هباعصأ | ضو رض

 تءطتسا اللب و هءلعهللا ىلصهلل اهو

 1 امهلاى ورو هيقىلا اهعنريإف

 قرط نم دنا نئاو قمبلاو

 اعد دلل و هملعهللا لصدنأ هيك

 بها فأن ريف هلا ةيرتع ىلع

 نم بلك هملع طا -نهللا لاقو

 َتالءةودسالا هلك انكيداك

 ريبكشلابةيتعدو أهم ءوعدملا

 ةتعنالل والا 5ك نك

 ماعا !ساامهاخأ اًايتعمو ركملا

 ا ىذد اًجهمالسانسسو فلا
 00 ا

 ةيراس ااوالما حرم ىلا ىهةبرمدلاللمقو اراهنوأ الل ترخهملادوعت هنمح رد

 سوماسةا! قو ىا هن اههبرا ىلا ل. قو هن أوه ىلا ةكام نم ىل مو | راح رض ىلا ىشا

 || افةيرمم4لاةيالكل3نوداف هملعوةامسهبرأو اةثايقلث ىلا سة: سه ن مدن ىمسلا | وهامنا دسلاريقعوامهنعمتلا
 || ىلا كلذ ىلعداز نافذ رونلاب رسخم هللاقي ةنافاتىلاةنام_هررالاو ا ةئاملشأ |ىلعداز '

 ١ كلذ ىلءدازرناف فالآ [ همن دراىلاف اأن نمش ال قو ىاشدحدهل ل دق فال ةعب درا

 ٠ نم ح رض ةفاطلا ل_صالا ف ثءنلاو اهلا ًارشع ىاىلاىارا رج سدخو لفل لدقا

 ةناقلت ىلا ني_هبرأ نصو ةريغخ لاقي نيدد رأىلاةرششع ن موهواسيملا دوعن : ةنربسلا

 | رست لو عقجا امةيدّتك ااومهذعبلاف ةزج ىعسا لال 3ةىلءدازامو بةدعم ةلاقي

 ٍباصال اريخ لو هماعهللا ىلصءّللا لوسر لاف لاق امهنعىلاعتهقا ضر سامعْتان ءوأ

 رسشع ىتااوغلب موق مزهامو فال ةعب رآشومالاريشو ةنامهدرأانا كاريشو ةعبرأ

 ا قلاق نينح مولروكسهذملاودقلا مازونا دري الف ىااوربصو اوقدصاذا:هلقنءاغلا

 1 | كلذف وهوه د رم اع راو اعم_ساهبث ع ىلا ل_سوهيلعدللا ىلصتانا ارسستذاكو لصالا ْ

 1| | نمهملءتءقو ىذا'و ىاشلا نيمعشل لاق باع.ةسالاىف 'رياا دي ءنبا 01 دامقفاومأ مباع ورب دبقلا باج لق مالاو

 ا اذار بوعيلجمقاىلصتاكو ىا مما نيعبسأ | ىلعدي نياك نإ ارفؤغل ثوعبلا وانارمسا |[: لعمالكام نو ردي مول 0
 دادعتدنعروك داب اما ١فكللذ

 ىهمدق ثءمدقت و رغدأملا ٌةِسّدَع

 دادعتدئع ىحولا بتنا صم باد

 نم لو هلع هللا ىلص هل عقوام

 هملع هللا ىلصهناعدنمو ةيدالا

 لهب ين ىلعروهشملاهؤاعد لبو
 نءامهريغو طمعمىلانةنقعو
 لسا اوعضوزم- شررقثاتع
 ثرذلا عمدجا-وه هو هتك“

 1 ]ل

 ايما يف يمس 2+ ىلعاعدإ_سو هملعءللا ىل_م هنا عيت دانسأب قوبل ىود وديدالا نم سيدهيلعهقا لن 4ع 1
 . ل سوديلعمتلا ىلص ينلاب ءازهتتباهدسفشو هسداح وههجو كَرَع ىاههح وو » لتع ناكو ناوىع واو هو ةصأنب صاعلا

 نيأز مارك ذدن دوك للا باب ءلافاطيو بم هيلع مالكلا مدقتوتامناىلا لري: كلذكن 17 هءلعهللا ىلصلا ةذ



 تابذ لا اكل ةماشب نيل ل اعدإ و هيلع هلال هناا مهنه ىدر رغب عر رح نبا و قيسلاى ورو مهمازهتساو

 :هيدسو ةراخاهملعا وهذر و ب« ىو وقلأف تا صادكو وهتظفاذءونف :ةدمم ْ”ضرالا ةئظذاءواتدانلو هن اعدن ملا | عيمس طب
 ءاماع /خلتقفداو نطباوغلبف ؟ امبالا نب ىعاعا مل <سعأ ة بريس هثعن لو هيل قنا لص هنأ هملع هئاعد

 هغلبا اف امه نأ نهال زر 1 ووبوووبوومممممو 1
 الو هيلع اعدل موياغيه!يىلص

 نأ مو هءلعهتنا ىلصووربخأ
 .ضرالا نا لاف هّنظفاضرالا

 هللانكلو هنمّرشوه نم لة
 ادي_هو ةربع مكس هلع نأدارا

 اوْرْغا لاف مث اري نيإسملا ن مهعم نع وهلل ا ىوةءو هنداخ فءاصوأ ة برس ىلءاريمأ نغا ظ

 دماولاو ادماواوا:ةئالواولتالواو ددغتالو اولغتالواو زغا هامر مك نماولت :اقهلقا معو

 اريغصالقطالو اذ افاذش اول قتال (ةءاودفقو) اولَدو ةالاوءاةلاك لئاقي لام ىاىملا

 كك نا والا نيكرشملا ىلعةراغالا زوجي هنا فاني الثدمعلاد:ءاذسهو ةارصاالؤا

 نع ل وهملع هللا لص سناكشلا ى وردقفخ وهنا ١ وءاسنلاوناسصلا ل ءق كلذ |

 نا مهنممهلاةفمعيدارذومماسأنمنوسصمفالءا «يياعراغي ىانوتدس نيكرمشم ||
 ىقعاطاد_ةفىريما عاطانم هوهّلنأ عاطاد_ةفىءاطا نملوشب ملسو هملعهللا ىل_ص ظ

 ا لا ال: نعهفاع نعود معن لسو هملع هللا ىلصناكو هللا ةمصعمىةع اطالو عال ٠

 ىءاوفاخي نامهسوف:بمطنال نيئموملا نمالاحر نأ الولددس ىمف:ىذلاول وقبو

 تددولهد ىسف:ىذلاو قال هس قوزغتةب رم نءتفاكتام هءلعمهاج  امد_بأالو ظ

 هتيعدانال اة بأم |

 ةريثك ةباجتسملا لو هيلعهقلا لص

 نم ةرطقرك ذامورصخت: داك ال

 ءأهناصسهّتلاو هياقكهمقو رحم رغ
 هيلءهقنا ىلص (هتازمتمنمو) : 0 2 يي | ظ
 تانغ نمريثكي رابخا لسسو مل بو هيلع هللا ىلص هميصو "هل نمو لدقا متاحا مث لقا متامسأ مهنا لمحسىف لئئانأ ظ

 كرد الركاذهوءافشلا لاق مهناف لاص> ثالث ىلا مهءداف نيك حرشملان هالو دع تءةلاذاو ةيزمع ءهباونأ

 اونامهناكةيزملا مهلأسافا وبامهن اذ مالسالا ىلا مهعدأ موتعفكوم تمل مقاف اواجأ ظ

 اورمسواورفت ال 0 و رمشاأنا رمممأل لس وه.ملعهللا ىلصدل وق هل و- نم ومهلت 5 وهقفان نعسان

 امهتعىلاهت هللا ىذر ى ومانأو ل.بنيذاعم مل_سوهماعهللا لص ثعداناواورسعتالو
 اناةةةالواعواظتو ارغتتالوارسشد وارسعتالو ارمسب امها لاق نمل ىلا

 هؤامىا» رسعف ةزائالو هرعق

 "هلك نم ةْرَك اهذ_ضهو مثكلا

 عطقلا ىد رطىلءةمولعملا هن ارحم

 رتاوتلا ىلع اهريخائما!لصاولا

 . ىلءاهناعمقافتاواهئاورت راكبا

 كتاذن روكدال وبيغأ | ىلع عالطال ١
 نمول دق نب .حاهملا 01 م لسو هيلعمل 0

 كلذ قلاعت هللا نم 0 ونالا ىااردبم هم از ازغن ادمبالاراصنالا نمثعبي ل ل_سو هاء هلل ' ىلص هنالر ظأهمقو راصنالا

 .هعضاوم فباّكلا ا ذهىفمدقنام ءاولل بو هملغها ىلصهل دعو رحمان ربا اةعسم سار لتامر رهشف كذو |
 هاو راما دن موريتكحوهو ةثلثممءارلا ناكحسحماو ملا فب د موب اهلج مال الا ىف دةعءاوأ لف أو هو مد |
 ش ناملا نية د نءدواد ولأ ةكمديرت ماش ١١ نه تءاح شد رقل ريع ضرتع.ل هءىلاءأ هللا ىضر نسق ح حول .ودفم |
 ل وسرانسف ماق لاق امهنع هللا ىضر ىلاعت هللا ىذر راسؤ نيث اليوت امىفل.5 ءوو "لد رتئاأت ىهتلا هدعالهح وبااهيفو ْ
 ىااماقم لسو هل عهلنأ ىلصدهللا هل اسءاخمت تحتنانثملا ناكساو“ هلمهملانيسلاريسكي "ى ارصلاتني_.لصونألا هنعا

 قد وكياممأمُش كرتاف يطا مهي جلاشقللا وفاصت اف كانهري_هلافداصف ةلمهج نم ضر ص. .عأا ةمجان نم
 امو لاتقم هنن عقيل اوفرصتاود هوعاطأ فن ه رذلل اةءلح تاكو ىنهللاو رعب ىدع أ

 ةعاملا ماسقولا كلد هماقَم
 - اند نابىا ريتا هريخأ و مو هلع هللا لص هللا ل وسر ىلا هنعىلاهتهلنا ذر هز داع

 هطفس نمهظفمس هن هناك د_>الا ْ

 هتيسندقديانثثحامئوذلا جون ىاتو بنا هنهنوك اهنااهقو طسرادو اد ىنآهياور نكلاضب أئد: كلاءاويوهمسن مهمسأو

 فوخ هنامسئاو رهظاىاهوشاألا ما ىاصا ىين أ ىردأ امة فين لاق هآز تمنع اغاذا نبل اهو لحرلارك ذءاكورك داق

 معءايءامسدقالا ادعاصأةناغأأ ا نأ ىلا ةلم داق ن نمل_سو هع هللا يدهننال وسر داك



 .ةقاىلمهتئالو وس را رتدقأ لع هنعهللا ايدي ا ريطل ١ ودد-أ مامالا ى و روشه شممف قد تس هتلسفو أ 0 و

 2 رخدقو هرفي فرك هيقلعتب الك هنارعط نمانرك ديىاا-|عهنمانلرك ذالاهمح انج اط كَرامول سو هم هيلع

 دز راد صفو إس : ةئافعأ ىلع 3

 فك متكوشلفو مّميلغل

 ْ ا هريثأ هناق

 مكأتاقىذإ | اذه مهللاه تدق
 ريخاو سهلا 2+ تف مهريخأو

 ني هنءهقاىضر ىرادلا بع

 3 تب تقيس هلئاّنان همالا_سا

 قالفاهءاضرأ هعطقا اور دما

 ىطعأ هنعهللائذررع ةفالش ف
 ىبنلا د ولا ةيقكتمءاط عاام

 نمش ناكر لموميلعدقلا لص

 فب ريح تاوةرعفلان هةرمع بس

 روهظو قارعلاو نمااو مأثلا

 ا ةيمالسالاكلامملا ف نمالا

 ا.هدسو رفاستىا ةأراا نوظن

 ةفوكلا برشة دم ةريدشلاو

 ري اوهيري_تأام هللا دس دقو

 قكلذزناكفى :رغتسةم د1 انا

 لع ريمخ حف مهلع اودَرَلاَدعقو

 كلذ ناكف منع هللا ىطر. ىلعدي
 ىلع هللا اهي ,امب ريشاو مدة ناك
 هللا هعسوراعو نا دليلا نم همم

 نمنولؤب وانالا نم مهلع

 زونك نومستقيم-ماوانهترهز
 ىف كلذ ناكف رمصدقو :ىرسك

 نموهنعهللاىذر زعةفالسخب
 اميمهربخأ| و ءافاذلا ٠ نم هدب

٠ 

 ظل نمويمهدعوامرسو هيلعدللا ىلص هياضعا هيلع ءأام 5
 9و هيب هنيع يسع نبا مع 4

 أ ىاةسقنا ن روعمهنا ىدحمف مل ب .و هملعهنقا ىل لاق ةفدأ :هنماوأد ممن أ ودمه رمح

 | ةعقيلو ةحانمر ومأىا مالا د._ءروأ ف .هسلاقو مالا كرايم سشنلا كرام ش

 مهاسكف لس وهملع هللا لص ىبنلا ىلءىد# طهر مدق ةو عاتمالا ىف وىامالسا

 , « (هنع ىلا هل هللا ىذرباطا دعب ثرأ ! نيَةددم ءةب "ل

 ا ثردطا نية دبع ةرعسم1 نءرهش داق سأر ىلع مو هيلعمللا صقل لوو ثعب || ت

 ش ١

1 

 | صاع وف 'نيدهس مهم 5و رجاهملان ماك ار نينا وأ نيم د ىف هةءىلاعت هاى ذر

 ضر هبل «ءىلاهتهنقا ىذر هئانأ نب هطسمءلج ضر اءاولهلدقع :وهنعىلاعتهتاى ذر
 صق>نب ٌرركملءقو لهب ىلانبةمركعىل قو نا.فسانامومسترناكو شرق ارمع

 ْ ىرذ_ثواماالا مهنا نكمل نادو هل لاقي وىاغبارنطريعلا اوفاوقل بر ىثامف

 1 ندع شن[ سما نمار نمل أ ناكو لانمةالاوةطهدلو فو.سا | اوس ل ىاماهسلا

 0 فيستا ىا مالسالا ىف هاجر ممل وا هموسناكسذ هنعىلا«ث هللا ذر صاقو ىلا

 ىزوملانبامالك قف مالسالافلسف.سلوأ أهئعىلاءّث هللا ىضرماوعلانيريبزلا

 هنعىلا_عتهللا ىضر ادعس نأرك 1 ول تب ع 0# 0 وأ ا

 ْ هللاالا ف اال دكم ىلا ةريبأس اع نم
 اقناع ردا متنا لل ا را ا ية راك

 نك رشم نمّرفدنومل-ملا مه مواومز ماو اوذاغل ادد نيا سملل نأ اوئاظ نيكرمشملا ا

 ْ ْ 1 0 وزغنب ةنيمع 0 و رند اد قمل نيسملاىل

 ١ ْ ليلقو هن ىلاعتهقا وذ للملا دنية رحتي 710 ال 7 ثرحلا ا

 ثرملانيةدسعةيارتناك قدما نبا لوقهديؤيو هيرهشي لالا مالكو اهامقى هه

 | ةزس ثعبنا فالتخالا اذ هأشنم ومومضعبلاق م المالا قت دّةء هد ءارلوأ ل انغابامف

 |امهع.ثوىادح اولحت ىف 3-0 اوموىفىااعم ناك امهنءىلاعتهننا ىذر ذ ةدسسعثءدو |

 ل اوي لئاق نإ نهال هس 5 ىقعل ارب "اذ فاك اعمج لو ةملع هللا ىلص هلال وسر

 ناو مالمالا فت دةعةي ارا هنعىلاعت هللا ىذرةدسعةيار نالوقي لث اه نمو

 | نمرهشا ةعم_دس ار ىلعناكت ةزجح ورخ ناك لذ ىلءلكش» نكءا ثوعبل لو أ هئهب

 تتح

 7-5971 1 ا 22 7

 ِ ا ||| ثوعبلال وا هثعي ناو مال_ءالا فت دة. ةي ارو ه4: :ءىلاعتهلل | ىذروزج ةمارئا

 / هسا ذاع و مدق: امرهشأ ة نا. سر ىلعناك ةدسعج و رخو مدنا ةرعسهلا |! ىفردةالاو تفل نم مون تدي
 ناد او هملعان لام ىلءناك نمىبانلاناوةدح اواهتسةيجانلا ناو ةقرفزيعبسو ثالث لعق رت هتم انأبو

0 

 اعم 17

 لوسر ابل يقهر وعيش بص طر دج اول دول ىت-لاقع عارذباعأ ارم ركنا ريشاهلمق» دره نكس عيت هتمأنارربخا ود ريح م تالدناكف

 يو طاغ أهتمالن وكس لاق مو هلع هللا يىلص هناذءهقنا ىذيرباجنعىراضلا يورو نذن لاق ىراصنلاو دو( | اهنبأ



 تدب فز رلا مهيأ هلا ةط[لةسفالا ش رفاااوددن قحاشدلا ىف نوعسو م هما نأ : قعن طاسااوش وباه_سأ وباسك طع عم

 ىرخأ عف درت رو ةفدتض خد أ ىدي بز عطا "دوى رخآفعو وربو ةل-قرهد اود غزمهلا رةمسااو قءطو رقفلان ههمقا قلاك ام

 ضءأوئذمرتلااغاورتءاورف 1٠6 2 ثيدحلارخآىلات م ةيمكاارتست ام هجوم تاطمح نورتسيممنأو

 ثالوادشموب مكضريخ مويلا ظ ظ
 قع ندريدخ فافكيلا قزرلا

 بعتسو هللا ةدامع نع لغش

 نءةدهاشأك ندلاو باَقاا

 نبانء<ىدمرتلاىورو هيىلسا
 هللا لد هدع امهنءهلناىذر رع

 1 وج صمم

 لو ةملعدللا ىلص هنال < هنا ناكشالا اذ -هنعممضعب هي باج امدر هرخآ ىلا اهم ||
 هنالك |0401 ماا ارمشا ةينامْلا صار ىلاةدسسعحو رخرخأت واعمامهتد اردقعأ ْ

 امهعيبشتي دارملان او ورك تنامه ماا«ءام_عشةسدارلا نوكي ناز وحي لاةينأالا
 نوكم ناىضتغيالكل ذو مل -_بودم ءاع هلل لص: :معسيشتلاهل عقو اه-متمالكن أ اهم ا

 ةعامه.:حرضا!1قفاوملاوهؤءاوالاىلءةنارلاقالطا اذه ىو لءاتدا وتقوف كلذ |

 اوناكو ىارب.م >ىفالا ةيارلا مس اهل ث دع لهنامدةدو نافدارتما.متاّدغالا لها نم ظ

 هءلء هللا ىلصدس ار تناكمهضعب مالك فومدرل“ :هامو ةيولالا الاكل ذل مق نوفر هذال

 دازام_مءىلاههللا ذر: ر ,رهيبا و سايعنبا ثي دسىفاك ض أو و اولو ادوسإل#سو |

 هللا ل وسر دهم هللا الاهلا ال ه5 ب ودكم هنعىلاهثهللا ذر ر مرظولا ٠

 اوثماذاه_تمآنا لوهيلع
 مهتمدخو راضتلاب اوشمىااطمطملا

 موسي هلل اًدرمورلاو سراف تاب
 ةوادعااعوفو هيدارملاو موش

 مهرارشتلا طلسو مهن لاَتَملاَو
 َتاذمؤرلاَن ارهخ اومهرام ىلع

 ماع كلمو تاعانس ا نورق

 كال رهدلا ارخ ا ىلا مهرايذب

 ٠ *«(هنعىلاعتدتتا ىذر صاقو ىلا نب دع .ةي ريم ©

 ءارئادبد ثنو ةيعملاءايللا حب رونلافونةلمههنبءار وةهملاءابللا فب رارالاىلا ||

 ني دعس ةرجسهلا نمرومشأ ةعست سر ىلع لو هءلعهللا لصدلنالوسزثعن ىلوالا
 نيدادة ماهل ضرس اءاولهل دة ءوةنامت لمقر ىا نب رجاهملا نمي رشع ىف صاقو فا
 هزواجعال ن اهيل الو هيلعمتلا ىلهدهءدقو ةفخل ا ىلا هنمل صو داوزارااو لاق ورع
 نوريسي و راهناان وئمكي مهتما دقا ىلءن ودعاوج رق م-ممرك شير قاري ضرتعمل

 سدالاب ترممدقربعلا| ودس وف سع عصف روك زملاناكلااو 0 تحليلا :

 رديد لهن ذرمسأ | هل- مما ني اوربا اد. ءنب ارك دقو هما هن .دملا ىلا نيعجاراوةرضناف 0

 ىلاعت هللا ىذر صاوو ىلأن دءسةي رميف سداسلاب املا ةمماسا!ةريسلا فو قوالا |

 صاقو نا نيدعستي رس عباسلا بابلاهد_هبلاقو مدقتامقاسو رارحتا ىلا هنع ْ
 سو هماعهللا لصدننا ل وسر مدقال لاق هنعد_بًامامالاى ور هنأ ؛ءىلاعتهتنا ىذر ْ

 قو أ ةانموقو كت أن ىّت حائل قثوافانرهظ أ نيب تازنكنئاهلاولاَعف هنن عج نءأج ب دما

 ةيسلا نمى'بجرىفكا تاكو ةيامد وكسنالو )سو هيل ءهلتا ىلمانثعب وا وأس 2

 انرغانة ناك. نمىح ىلع ريغ نأ ل سو هما هللا ىبص هلفأ ل وسراتصمأو ةئاشلا| ظ

 لاق ماركا مشاا قثولت :يةئلاولاقو انوعتاةنمهج ىلا انف اريثك اواكفم-ييلعأ |

 لاقو هريخف ل سوو هيل« هلا ىلص هنن لوسر فأن :ض»بلاسقةثو رئام ضع امطعر

 انقلطن ان اهعطتقثف شد رقرم ع أ: لب عم سانا ىفانأ تاقو انوه سقئالرخ ضهر |
 ما.ةفريخلاهو راف سو هيلع هللا ىف مظالإ وءدولا اًءاهصا ضع قاطأاو ريسملاىلا |

 مهكلمق صو مهق مهنئا اق سراذ
 ريعاو )سو هءاءهللا لصهنوعدي

 ىا ل_ثمالاف ل_:مالا باهذي

 سانام فرشالاف فرشالا
 رقل اوأريع كل اًةلا مك هلا قمتو

 ايدقمهلعةربال ىاهقنا مهلاسال
 ىدمرتلا ىو روانزو مها ميةيالو
 موقنال هئع هللا ىذر سشأ نع

 نابزلاٍب راقت ق-- ةعاسلا
 ٌرمتااورججا اك ةنسلا ن ل هوكشف

 موبلاو مومااك ةعجللاو ةمملاك
 هم مرضك ةعاسلاو ةعاسلاك

 0 موراذلا

 ةكحوبا عامترادارملاو |[ 1
 5 لسو هيل هلا لمدن هس وش نننم :مويملا مآ بط ر ز نع ناكل !ى :وروْىَيَدْلا روهطظو علا ضمه ريا او مانالاو ماوعالا '

 هاو ا ميراغمو اهقراشمىرأفضءنىلا !مطعن مذو تعج ى ا ضرالاهل تي وز هنانربخ او ب رتق ادق رش نم ب برءأللو ولاه

 رع قرشا ىهقأدنهل ا ضر أن بام يزاغا او قراشملا ىفمعكلمت تدم فال ذكتاكفا-منمدأ ىوزامهسنم كلم ليس

 ا

 ا



 اجار سو هلعهقل لسد هنعدقاىضر صال نيدعس نعاس اكور ودرغملار 2 لسا هدب ىه وةضط :ه

 قؤرلاو لدعلاب كالا ذاءاصو وةدعهللا ىذردب واعمةيالو رة وهم أ ىكلع ريشاوةعاس ا موةن تس قاسا ىلءنب رغاظ ب رغما

 ' لا ةسطسلا “ا واعملاف قدرا ىا ع يممأن تكل كماذا هللاكر

 0 ا سم 1 يب د ب ياام م سفو عج حسو وسر ك وجورج : ١ سو و ب .
 ىذمرتلا ىورو نس-أف تكملم

 ةريره كا ن نعم اطاوقبم-هءلاو

 5 . اع هنا ىل ص هنأ هنعمل ىذر

 صاعلاا نأ ؛علب اذا لاق ملدو

 نيد اودنعانيث الثوأ نيه رأ

 لامو الوخهتلا داس عو الغدهقلا

 ادساو هنولوادس ىاالود هللا

 1 :فئاظلاو كمبو لذ ةيج ىلا بهذنل انيلع سه اناريمأ شعت نم دبع انملع ْ
 3 مصب. هاند يد 4

 : 1 ةيمهس 5 را اوذ اهح ولن . يو فاو لسنا

 | داءاققاوءدججو ميصأ اةالصنم ممل ىوسطعللا لمقال وسرفرصأ الق هدقودو

 ْ ا مئارأك بكف هاف هملع ل_تدلذ بعك ن َِس "ىنأل-- وهم ءاعدنتا لص هلنا ل اوسراعدذ هنا

 نور امسممتاذارا اود اودمد ا ىلع كك. هة_سادقدل لاق و باكل ا هيلا عفدف هنع ىلاءتهللا ىذد س* نب هللا دءءاعد

 نوردسو قوة ١نوهذعو لاملاب
 لامتءنوعم_ظطيونوفرسو

 ىورو كلذك ناكف نيا
 هللا ىلص هنأ دما مامالاو قيما

 | ل وسر هاموهقلا دمع مويلع ث عرفتو هءاعهلن ا ىلص ىبال ا ىلا هناميص ى قاطابل بهذ

 1 و ني ءؤمااريمأب مالسالا ىف ىهسنن ملزأ وهثىانينم را اريمأ ل دسو هنلعهللا ىلصدهللا

 فى هدم نمل )أ مهضعبل اوق كلذ ىف“ الو هع ءزهقا ئذر باطلا 7 رع وهدا هد

 داو ور_عربخا لو هماع || كلذ ىع#ن نمل وأدازملان الهنءىلاعت هللا ىذد باطحللا نب رع ندم دوما ريمأ :مالذسالا

 ىت- دودلا تانارلا سايعلا «احدقق ةصاخ نع: م هولا نمهعمن مريهأ كاذ وندم وألا عد عمير نما ذه ناو ًاءافلخلا نم

 ىلع هلال -ةيو مأشلاب الز
 ا تدك 3دقا ارهاا لها ن نعامهلأ دي نيداح نيل بهيا !ثءين أ فارعلا لءاعىلالسرأ هذ ع حر ةباور فور اء لك مهي ديأ

 ا نبورع ادجوندصسملاالشدو ةئيد دااامدقو ىءاطلا متاحْزب ىدعوةعس رب د.هب هملا

 | هللاوأ ع ّآ و رعن ونيف و ريمأ ىلع ثنذامد الاةذهنعىل اهثدقا ىذر ىداعلا ىااسل نسج ىٍجئثاهدرال || هقاوا 8 اور عافني: وارسم ىلعانا نذأتس-ا ناسازخ نم دوني! ةئايارلا

 11 أ اذه يفشل ادباملافةنيئمؤم ارسأك لعمال للا وو رع هماعل دف هم« ةبصأ نابسايعل اريخاو 1 دقملات

 00 بالنوم نميوليمالاتنالاقو هللا هرب اواكلف داو ىفنوكتدقةفالللا ا ةعبر دنع ديما“ ن 4 | 01 دما: 5 مالا و 8 أف مالا ه6
 ا | هقاديعنمبتكم. راصدئنح وة هش نب ةريفملا كل ذياهنملوأ الدق و متاح نب دنع

 0 هنأم اطاىودو كلذ نوعةوسي

 || صاعلا نب ؤرعناف صم لت ىل اكاد ه-:ءىلاعت هلا ىطر تت كدة نيم وملاربمأ رع لها الاك : .اعدقنا 1

 ْ رصم لهاهسملا لشد مدع اروهش نم هوا رعت ل سدو رمصم خام هنع ىلا. ل هللا ئوذر 5

 الدق : ىد 1 نءمئىدعن و ةلمسىو»
 يع ركب ةيراج ىلا اند ع رهشاا اذه نموا هلع ءارشء دا ناك اذاريمالا اهيأ هلاولاهو

 ظ ىرصلى اردنا اذه اهانقاأ 1منوكج, ءامىل اوباسشلان ماهلعانلعجوا عوبأ

 | ناك اممذيمالدالاناومالسالا ف نوكبالاذه نأ هنعيلاع:هقلاىشزو هرم موألاَدو

 0 ريخأواديرشتو

 ١ك : ' لمسيدب رض هسأر ىلع ب ريضي هنأ ىلارشي هسأ ١ رعيمذه نم هنعهتلا ىذر دسم هيوم احا 7

 نسا فأرت رعب ا هنعدللا ضظ01آ1010110 ريخأ ا ا موتا وى و راو: ةئبلط ل جاد

 ' 8 ثعيف 6-01 ا 0 ريض سلال 0 ال ةقرفاا يكلبق

نةدسعمعاعثعب كلذ .ق ناكوىا هأ رفئااءالوه
 ' انأانف باطأ ادع ثراا

 ا
3 
1 

 ! للادتبقا يترزعت اق نئاغركيوا شلش الو فكم . ناكهنعىلاعتدقا ىشرر ع نأ

 ةيييعحم



 1 ل1 ور وعل الاه هتعاا ىو نا »أ لاعهناوةعلش ندير مولا راس سباب نا ئتمدقا ناو ةستعتقلا يظر انف

 اذ_هىماكت ةوهنل امهكمف فان هلؤك ىلع مد نمراعةيسدنالسو هيلع هقلا ص ئبنلا نعام نعمل ىضر نئابعئب نع

 ؟١1ا/ نم ,طقث ائورب مهرثك ا ناىربطلا ب ل الاه ن ١ ممكطفا ثقه ا

 بىتكواناك هبلابتكحن هنءهللا ىذر باطلا ن رمان دمسىلا كلذ و رعبدكف .

 اهقاانْناملال_خادف ةقاطبك ما تثءبدق باكا !فلافوا باكا !١لحادىف ةفاطد

 ريسم رع هللا دمع ن نان يذاذاف امن ةاطءااور عدن احلا مدقالف ريمم لد ىف
 7 رنا ناك از ىز الف كال دق نماك رمق تنك نافدهبام أر يصم ل. ىلا ن نيم ,ّوملا أ

 ١ اوكداتم وب نملصلا ل ةىليشثا١ىف ةقاطملا ةلأف كد ؛ر2نآراهتاادخا ولا هلا لأنباف

 ىلا رص م لهن ءةنسسأا نالت هللا عطف ةد_حاو "لل ىفاعارذرمشع همست هارسأ دقوا
 نبزثا لك ب قه نب رجالا نهرمش عشا لسمقو ىأ ةامرفنلاك:اوأ ناكو مولا[

 نيدو ةأوم مو رع ارساء قةعبأن كو َن اوزغنب ةنيمحو صاقو ىلأن بدسم م اراها مهكم ا

 كلذ فرظأي ال نأ اهلل اع هو هد و هلع هللا لايسسإرمأ أو ند نب ةشاكع مهنمو هلاددع |

 نما حو هركةسيرلو هند ه1 طوف هنفر ظن . حاكم لبق ا نيمو ريسي تب اكتلا

 لو ىزولاننالاق ةيادإل سو هيلعمللا ضل دةءدقو ىأ هعنريسلا ىلع ا ةباصأ

 لم وأ ازالارغغدب ١ رلان آى ءءابن كا شن شاد_ءعةبارمالسالا ف تدةءةاز |

 ىززملا نبال اق ريس ق درج واتا ةيارلا مع ءانأب ؛لوقلاو امهفدارتب لوا ض رات |

 ىع“ نمل أ كل اهرب نال قوشألل فلانا نو مالسالا قس أريمأ لأ |واوهو هللاهجرأ

 تاناذهى اك فت راقناذاهمااذاف تاك لا تف مولا هللاديعراسان اف نيئموأا ريمأ|

 ظزاوىا .كعمربسللا ىلءكباضص أن مادغأل ؟نالو ”فئئاطلاو كمي هن نت نع

 ضماو كه« مريس !ىلع كيا أن ماا د نه ركئالو هاوس ءوهقلا مهرس باكا |

 ىلء باكل أر ةالف مهراشأ ان ذا هت شير ةريس عد صرت" لذ نط قت ىثقرمال ْ
 لهعحوى ا, ىلاتعت هلا دكرب لغ رسف كلو هلو هرلو هلق توغمط ءنوع ماس ن ل اول اه هباصتأ
 ةعص ىلع المل ده مفاعل هي وم 1اس بانل راو اعمل قلضةعفدىراخفلا

 لاق نو ةمئاسب هع ثدي نأ هنأ واباك هذيلا يدير د لاعنأ و موتةلوانملابةنا اوزلا

 ا
 00 هنن اص نب لمع عا :ور هننعقلا ىذر سنيك امانليس واذا ةصصد

 نبا ل.هم«ادل لاذ قءاهزوراف اهم ور واهتعتت ىبتك هل هله مه4لاق وةدود ثمابتك مها

 لاق تاكللاأ ارقاسأ هتعدتلا يذردقا دعنأ اظذا ف و مالا كالامانث د لوشن : لئاص | |

 امفنع رب وهذه ثأادن ايرث ثأك ن مما لاق و دباعكأ لعام عجيرتسا نا دعب ىأ ةعاطوامع» ا

 لبوة. غ هللا قنا لوسر ره ىلا ضاشأا ؟امأف عتجريلف كلذ ءركزمو قاطنبلف |

 سس ممر

 ىلءتفصغملا ىف تطقستارطقوأ هم ١

 هللار كح .ةكسذ ىلاعتدلو5 2-لا ا اا
 0 يو و ا ايتمءالملا رصم لهأ مد ىتس اريك الوالءاقال ىرعال لئااو ةةماوماقأف هلدمق |

 هتنعهللا ىذردفي ذعر ءلقتو

 ارخوخآو اق ءل تق ننال أ لاك

 هد ىمفتىذلاو لاخدلا حب ورخ

 ةيدسل اممم ه.لقف ودحأت دوعال

 لما ناممعا ل5 با نم

 ذك ربا ناو هكردأ آنا لاحدلا

 ظنايللا هل رخأ 7 ريق ىف هنن م

 ملسسو هيلع هللا ىلع ريخأو ىاسأا

 زوهظتال هءاحأ نيب عي نكذلا نا
 ام هسنءهللاى ذر رسج مادام

 دذانأاموب هعهللا ىذةررعّقأو

 افرصعوهدس ذأ هنعهللا ىذر

 لا ةنةئَدفلا لفقأب ىديعد لام

 امون تم لاف رذانأاب !ذ_هاممل
 هللا لص هلبال ل ل ند و

 ىطختنأ تهركف لسو هيلع
 لانةفمهرايدأ ف تساخ سانا
 ةنتفمكميهئال لو هملع هللا ىلص
 ناش ىورو مكمذا ذه مادام
 هئعهللا ىذر باطاتانءرعنا

 لوسز لاف ام ظودع مكب 1م هون لاق

 ا قورملع ا لمدقا هللا

 !لاقث ربععلا احوك وعى

 تءاعسل هنعللا ذر ةفنذح

 كسا ن نيمو اربمأا أب اهئم

 ةلليزل ع و ال تا اًةاغمانأ اه اهئابو

 ادبأ قافال نذ' 'لاق سكات

 ىلا 'هلءالادغن ودتإ لءياك م ١لاه اعد رع ن أك أ آهللمقر عوهتلاف بايلاَن مدع : طن لق 17 لح 14

 ترهظدةنتفلا ثاق :ريمالا 0 ًاراصا لج راقت ماش ةزم هنعدقلا ىشردب ول انيدلا بطش و طملاعالاب سدا شيا كح هاو لبس

 ملاظرب لاى اوهو ىلع ارب نزلا ةيز اني ري ل سو هماعهقلا لصف قوبلا ىوزومدييعب !كاذاغاالف" ىباطللا ب نياواَما اقف



 ةيقنملاوغو جالك لاذ هاه _:ءللاو ذرعا لاة:كدنام مملكواشو اهفتآر لدول هللعدقلا ىلع اكو

 لبا مز ناكس نا اظل تنأو اقتل امأ لاق بد ىلعو ىلا نبا اوه و ةهسيحأ الف مك .لاقفةمضاربز رالاق' د ىلعو

 م ىلعهل ار زريتدلتاه

 هتدستن كساو , مذ لاعلاظ ىف تنآآو
 7 وهملعدللا لد هنمهتءعمدتم

 كلتاهأال هلئاو َن الا 2 3

 5 ارفوة_هلا قش عسر

 كلام لاف هللا دمعه اهل ضرع

 نه هتعم امي د ىلع ىف ذرك دلاف

 ل .وهيلعمللا ىل_صهللا لوسو

 لاو هلال تنأ او هنلتاذنل لود

 ساّدلا نيب هنل تئءامتاهنبادل

 النأ تناحدق ل_ةنهءاتاقلال

 فقو كمال_غَقَعأ لاف ءلةاهأ

 فانا الق لعشت منن لصن د
 ىداوناحكحا!:يهذرمالا

 كرما هملعح رخ عاملا

 هللا ىذر ىلءلاقفهلةذ متانودو
 ىلص للا لوس ر تعم ناد ومشأ هنع

 لتاقنالوقي سو هبلعهتلا
 اذ_هيسناكو رانلاف ردي لا

 هللا ىذر نامع لق نأ لاما
 سائلا هعيانأأ اءاعاوعيأ هدنع

 ىششةنكلا م-م:هب أع ضرب راو

 دارأو مهاغلو مهتركل ةنمقلا

 اظ._غ دةثاو ساشا فيلات

 عئتماوهايا متعب ايم نم سانلا
 ىلع ةهربلا نم ةعءاجو ب واعم

 للة ب ىتس ةسنع هللا ىشر
 هللا ىذرةشناع ثدارأونامع

 للعب صالا ى وانس ن أس تع

 اه-د 1711111 ءهنبا ىذر ناعم و ممدخَو .ودىئ- حر اونا عفدن :واه-مئءهللا ىذرةب واعمو

51 

 ني ربدمو نياةم< فن روئمأب رامعا ناكنف بح رامأو 4-00 ”برءلادالب ىمدنأ ْ

 اا ةسلناهلوق ملسو .اءهللا لصدتنا ومر متع ة«أ هنا كنتد شامل لاهو

 1 تت #

 ]ا ءارطا ثوكسواههذد وهد-لوملا + نار 2 هب اوناك اذا ىّتدد_- أممتمفاخت ل اودد

 ظ ىذمو هءاظفافاذت امه رعت ناوزع رغب ةددمع وضاق وينأندءسلضأ عد ه"هلمهملا

 ْ [ىاامداواس زله ىآش سل رقاب ء ترك 2 هعمامشها دع نءو هللا ع

 ١ عدلا ني تافعو ىرضا !نيورعريعلا كلى ىف ةرادلل ةعّدمأو فئاطاا نما دواح

 قرشأفمماوفونقو هباعتأ أوهللا دمع نما رقاولرنو ناسك ني مكسلاو لفوتءوخأ و

 [اونكمطمت اراعممتأاون ظل مهل ىءارتوىا هسأر قاحذقناكو نص نبةساكء مهلعأأ]

 [مكنماو رعد قم ولان امها لاق هناقهنءهللا ىذ رش نب هللا د .ءداشراب كلذو ىا

 اوارالف مواعف ةرشأ م ةشاكع نم را وا مهأ ص رهتملف مكتمل جرش أراو ةلدأف

 | 3 نممورخ 00 كماءسأي ال نور عم موقءالؤش ىأ آرام عاولاف نول هسأر

 ْ لاق مهيذ هباصعأ أ عمروا ثنهنن ادمعنأ“ احاملواال ل دب ابو همم ولو ألد قو ىأ ب سرر مث

 ا 0 هل- الاهذهف مهوقك رثثأ ضعءدأ مدع

 اس بمال شاور رادوط رت الزلط كر مسالا ىف لا هلأ عر ناذ

 اعدا1 مالا اوةالصااهملع ميهارباان دس ناقد لهال ةلصم لهل لدح مالسا و

 رهشالا لعج مهشاعمو م ملص مهبااىو مت سانلا نم ةدتهفآهللا لع ندك؟ هكيرذل
 نيدزاواهيف حاط نم لف ةثالثلا مآ بيو وهوا در ةادداووادرس "هثالثةعنرأ مرحخلا

 نميكحارلا لميا مردةهدعب رخ ٍح 1 5 اردو جت كارهش لق ١ ارهمخاهمع نيردادو 34

 انا“ لم وكتالا روعلا تال بانا رش الا هفصنو لابقاللرهشلا ف صن نمدحادو

 لزيلو ىلء ماا زك ذ امون رشعة سخني رقعملادالبلزانمىدت و عطاك ب رعلاادالب

 0 لوزن ل. ةكلذو مالسالاردص ىلا مرار هشالا كل: لامقلا مردت

 مرطارهشالا قدس ف انغالو هءاجتءءا!نعدح ا دصدال ناوهو ماعلا دهعلا ديناف
 لاه حست اهنا ارتمرخاتب عمى! مرخارهشال اف لاثةااةحاناو : ارم يحال نأو

 | ةرقاما مرح ميظعتف م كفن أن يفاواظتالف ميقلانيدلا كال د موجة هدرا نم ىلا
 ظ 05 دانا يف لامشلاةلا رشا مءاطع٠ نعل قنا "يدل ا مقالا دم رح مساس ومشت

 : هنآ نو ةظي مانو بج زنءموبلو أ مودلا كلذناكو فاش ؟ل1ىفام ىلا اللدبو حف

 ٍْ | عابس ةمملع ' هلم حما ةالااوباهو مولا ددرتنةرخ * الا ىدامس نم

 لع

 اه «» لصأا اودارأو هنءهتنا ىضر "ىلءعماوقءا اى - امونعهّنا ىذد رعب لا وهللاد عنب ةطط معمر امصأ ا نمةعاجاععمو

 :اههنعمتلاىدرةشتام نت ع مهءمقتا يضر نيدججم مهلك اوناكو ودصقري غنم ةعلفم هن لاممل |عقوو يهالا ميلف ةيواعم نيبو



 يخت ىزيناكف مق نها بعشنو مهداشنثاو مهتراكسا هنعهشائ 51 نامع "هلة ماسن مدعىف هنعهتلا ىذ 71 ىلع عم الانا
 ماراو ورع هةر دااىلا تءدح رو هممت لطصا كلذاولنيتالف مندا ون نو هيتس مس نيا ملا ةلك عمت قد م هه صأ

 ؟ء14 + نا كذو هيرب اولا: ة'ااذجيلابا الدب هيلع لمذا نك

 ندقاوهامررضانانيورع اوانقف مهعمامذ أو وىا 0 ىلعاو رد ,ننملتق ىلع ْ

 هرساريسأل و أ امهف مكاو نامعاو رس ْن واسم :لست لأ اوهفمهسب هللا دع ّْ

 لوخدأ باطلا منكم لق لدالريدناءاج حو ىا مولا قاب ةزههلا هب تاذأو نواسملا

 اومدقىت-ريعلا مهتعهللا ئذ ردباص او هللاديعقاتساو مدمن ىلءءانىابحر رج ْ

 ىله هلال وسد مهألاةفن واس ١اهمغةمنؤلوأو هو : وهماعهلنا ىلص هللالودر ىلع

 طةسف نيريسال اوريعل السي نأ أ اومارألا ارهشلا ىف لامقرم ى ”سهأ ام لو هم هءلعدتلا

 كس رقتااقو نيإسملا نم مهيسممأ او>ا موةذع :وا ومنع مشل وودايهلل ءاميل

 اورسأو لا اومالاهمذاوذ_ثأومدلا هسئاوك ةسمارطارهشااهءاص اود لسا
 ردع مانمهاذ ولو ود نسما ع نءهكحم نءكل ٌذيريعتس سرق تراصو ىا لاح رلا همف

 دويلات راصوري. .ءالاو عم .هاشنلاىفا ودازو هذ يأ :أفو مارإلا روش مالكا دقةارصلا

 لئاقااوىرمضطاورعل تقلا نولوةمؤل سو همملءهلقا ىل_ص دلتا لوسر ىلع كدب لءاتتت
 بركلات دقوو نر ات رمض>-ىابرآلا ياارسسكو ل مهمل انيعلا خفي ترعممفدقاو |||

 لزئاف مهنعهنلاىذر هياحصأو هللاد.عىلءىهالا فاضوهللا مهنعل مهيلع لأ! كلذئاكش |||
 دصورز ولام مظعىازعيك هم .ذلا:قلقهفلاتق ما رطارهشلا نءكنولا .:ىلا.ءثهللا

 عمو ىاأمار اد _هملاوهللبىا هب رفكو هللا نيدن عسانا ع-ةموىا هللا ل سنع ٠

 هلم: دا مهووم“ نمو وهيل عدتنا ىلع بلو هوه:ميدأ جارخاوةكمن عسانا ْ

 ىلع أن م ءمكصاجوأ 4 .اعمن أ ىذلا ىا ؛لرمشلا ةئقااو اوزو مافعأ ها دنع ربك أ '

 7 هرفكو مارك ادصملا نع مكل ه3 ىا هب هم مك! ل“ هلا نءربك هل بيذهتلاب ر كسا ْ

 ىلا عج ريومالسالان ءذدرب شع 2 ملسأ نمةنتقوا هلهأ :او لكم نم م 5 - ارخاو هللا ْ

 ىا منعنا ىذر هب هبا او هلل ادع نءئرفف ممن نهر نق نمر 3 | رثكلا 1

 نع مدقتام_فعشيو بيرن مويلا كاذنأب :مولع عماولتق مهم ىلعل دي ىرتاك اذهو

 نأامنء هللا ىضر سامع نبأ ن نع متاح بأن باوري رجنب ا هجرخأ ال قذاو ١١ فاش لا

 ىأ اورعشي لو بح رلوأناكو ىدا. رخ ا  مويلا كلذ نأ نونظي اونكد ب امصأ

 هباضصأ او هللا د.ءرذءال كا دك ال ١ ناكول هنأ آهسمق ةواصقان ن وكم ن ََ ل و2 ىداجنال

 ةرغمد» مهمل "او نع :و.لا كل ذىفاو.ةا ا نيالا نأ ام هاحو .ٌكاِلَِ ه مهنعىلاهت هللا ىذر

 لعنالم ممل" 'اه لاك والأم ويلا اذه مار طارهشلا نمأ ىردنالو وفقر حفوكو ودعنم

 هللا ىلمهنأرك ذيو هيلع ا عمطل هوا تست نأ ىرئالو مارطارهشلا نحل اعوبلا

 ءاسن عمتناك اهنع هللا 0 داع

 أم هوب ١مل .وهيلع لبا ىلاصص تلا

 سلاح مل و ةماعهللا ىلصىبنل ١ و

 نكحررأ لاقف ناد ن و

 هاج أولا بالك اهكن“
 ٌةزم_هوذنك اواو و "هلدسهم

 مام م

 ساتان طف عضوموأ

 ثيد_كفوةرسصبلالا ة هس دما

 لتقاواوسل تقي هناربخأ رخآ
 النت داك امد_هنوذ:و ةريثك
 ةنسشتاعرصو لوبا ةعقو تناك

 تاكسملا كالذي اهنع هللا ىذر
 كلذمءانعتلأسن هيالك امتحن
 بأ اوسلااها لسقف ناكملا

 هلااهااوئاخ. عوج رلابتمسهف
 مالا اها ننس مث أولا سهأ

 ىورو مدقنأك مهلا دعب تداعف

 ىذرةلسمأنءقيبلاو م اذا
 هللا لودر رك ذتااه اهنعهللا

 ضعحورخ لسو هلع هللا ىلص

 ةشئاعتكمت ف نيئمؤاا ثاهمأ

 جو رخ نماستت ىا ا هنءهنلا ىذر

 ىرمطتال اعف ةةءلللا ىلع ةأرملا
 ْمَتنأ نوكح:النأءاريجاب

 ءأ ةداسحع .ومو هح 0

 هنءهللاىذرىل_ءىلاتذدلا
 ايتام تياونا لاقذ

 (ةئر زعالا لثتما دقوا هب قذراف
 7 هلال اهاسرأ هناف هنعدتلا

 تابيغلا نمو ةياعهلتا ىلص هيريخأ ىعواموبا وهمي حرسوالابما سفن هنعهللا ىذ د ىلع اهعيشود هناء اهعمو

 [هدمنعهللا ىذدةبواعمو ىلع نملك ناكو نيد" ىلع عمو شن اكو هن وق هن : واعم ب اص أه :ةْو ةمغابلا ةذااهلةةرمساب نب رابعنا

 ركل ليمعملا تاطقئا اما اه هنع هللا ىذ ردن .واعمو ناقع ةلنق ماري أت ىف بيصملا ردن ةلوش ران 6 نكلاد مم
 مرو م هنو فه ب



 ذهجلا 210 الفذان جا نع انثان كلذ ناك ثم نكل هاك عا جاو نياببملا نهار ارقتنسا لبق هران

دحاو صقل 2 :رو<الثدحا و رخأ هلأطتأ اذا ونا رح هلباصأ اذإ
 5 .هياوةئسلا لهأ نه ذماذها» يتعدللا ىف دراوهئم

 روزلاهقادبعا اوقبمغلابرل ب .وهملع هللا ىلصهرامسان مودنه  ؟؟ هز ظفطاهللالأ::لالضو غدر رز ءهادعامو

 0. تسييس سس كنمسائالليواههنعمتتا طز
 اًخر وو سانا نم كل لنوو

 لال علامءاعيالالف متل اورسعتلا
 هءلع هللا قص هنا كاذالوق بنمو

 || هللاديعل ةمدىطعأو او مد !ل ب

 0 هللاىوضو ريسب زل نسب

 هنريشو قرا وئفايغصناكو هنقدمأ

 هسيلعمتنا ل ص ىنلاربسخأ ألف 1

 كَ نل كةاامأ دل لاق كلذ مو

 أ ءانانأ سودا رغف مدت :أم هقعاطد د وهند ىأ نعى ى يضم نبال قع و هءاع

 | لوصت ازدنيد لمت ادن نسل ليشمل ون رطل اةران الان ءدسٌ 3 ناكو هران باط

 | هللا ليصهللا لوس راد دلو لادقلا < ْن ءشرر ة فك ناو ريعلا نمد ام عج

 | قضت الوسراولأسب و رحال ا!لوددع قف ذ ةراحصأو هللا دع عمطو نيرب ريدال او ,ريهأ ١ م ءوهملع

 ْ هللا لمس ىلا ودهاج واورخاهو اوئمآ نيذااثاىلاعت هللا ل زنأف كلذ نع ءلسوهيلعهتلا

 | نامث هللا لزينب قااهملا مهأثدن ؛اددنئا مير دوغغ هللاو هللا نوح ريك ءاوأ

 هيسأ امر وه هد جس ل عج ىا هشوجو رعبا كل رببق ٍ و هءاعملل !١ ضدها لودر

 ا ىذدااوههتلاددءنا لءقو ردب تانغ عمهسو ردن نم عجر وكس رتل قو شجلل
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 ْ انغغانعفإل بو ةيلعتهقق اى صهقلا لإ ]وس رنا هيانوصال لاق هنعدتلا ذر هناف أ مهن كم سانلل ىلا ,واضيأ هلاك ورانلا

 | نيواهرب ” اسمه نقوهلاهأ اًرِعىال بو ةملعهناىلا_صدقنا لورا كاذنمه حرخأف سهلا || مناك قدح سانلان مدلل دوو

 ٍ نأ قرهااظا اريعلا ل هةينأى أو هلوقن مدن: أمن وكي ذة حو منع هللا ىذد هباصصأ أ نيالل اطعم انهم انما

 أ مهضرفلب ,ةىل مالسالا ف تس ةمنغلوأ اودو ري-علاكل7 نس دار مدس زيبلا جالا هءلادج -ونأىلاناو نه

 باعيتسالا ف ربلاد بءع نبال اوقكلذ فاونوهنعهتلا ىذر هلا دبع عنصام ىلع رو

 نألءقنم لسو هءلءهقلا لبعث ةمغلا ن م سلا ع نس نمل وأ شخ نب هللا داع و

 هللثاف بند ”متءغاس ف ااواعا و سدلناذي[كلذد هد ىلا عد هللا لت و سهلا هللا صرف رق

 1 نا مهنا وبةنال تيربو ا«زملاو همؤزك' اذح عزارملا كلذ لهدا ةخفاو ذب هنا الا ةسوس

 دددصيفف تناك ةمنغلاناانثاهقث مالك ىفورخا ”الا لءام_هدسأق واطي ةوْْلاَو (وال

 | هللا لوس رىلا م سدر ثءغبو سما, لإ ةزحت مث ةصاخ لو هيلعها ىله هل مالسالا

 ْ لست طع هللا ىل صةللالوسرلاو مكجاءاونافعءءادنى لو هءاع هللا ىلص

 | اناق: "'ثاو وغني ةئييعو صاف و فأن بده سى انا امضاص ماقد ىف -ءاهنه يكل دعا

 | ارضع : ملاءمع هللاقطرت رةندمع وادءسناق مكسح صلت امهوق مابعد

 ا هللا لص هلال اوسرئدفافامدق عامانأ طف انكمدقواره راع امهبانقلا بنسب ةعقولا

 أ ماخأو همالسا نسجو لأم ك.1لا امان ةيقو أ نيهرأيدحا ولك ىا نب ريسالا سو هملع
 أ دارا دادقللا: نع وأ ادهن روع مركب م و لقى ما ديرتتمتإل نضدقنال لوسر داددع

 | د هللا ىل_صدلل !لوسر ىلع هنم دقةهعدتاعقمكسملا ىللةةدنأ آش ننهلئادمعى ىعهداأب نريمأ

 ظنا هذشاامت -لدالا فو *(ثءد)»ار ذاك نهب تانف ةكعق 0 ولع

 | نيهتلاديعناكوملدتق الت هو

 | ىلعركي هسنعهللا ىط دري ولا

 نسساننلاناكو اهم: زيف ةوقصلا

 ١ ةوهلا نم هد-فغعام نإ تاور,

 ا كلذ نم ناكايمنا ةعابصشااو

 ماو هيلع هلل |ىلص هزار! نمؤمدلا
 نمهنانامزةودىف هلوقبيغلاب

 لئاف نامزتن الدو رانلالهأ

 | ريبحثوإ نعىا تاوزغلا ضعبىف

 / ئحخ اديديشالاتق نيو لست و

 ١ منع هّللاىىذر ةياصصلا نعأ

 | ضعبا كوموهو اعاصت ناكو
 ٍ همادقاةءاصعلا ىأرالفراضنالا

 | هللا لص ىئاااوريخأ هةعاصشو

 : لأن مهنا اقف هربخج لوبا اع
 ىطادمرلا

 ند ميو ' جب رخل لدقو ام قب هداع لم اكو همب د1 ناب هقيس لهؤن ة ارم لان أ ى-لناقب .لزيل رانا

 ناايذائمهلعأو رحاقلا لح رلانيدلا ا دهندي قملدتلات الات هندي وةهيلعهتلا لص ىنلاربخأف هسقل هل هو اهني اهتم

 .لاسيقدتر|هلاؤااقفانمهئوكلاماراثلا لها ن مدن هيف لَ و هيلع هللا لصةلؤقو نمومالاةئخا لش ةيالعتا سا: ةلاايفىدان



 ئقوعمدلا اوىناريطاا ىو و ةرق ىطنةءالهسفنصخشلا لةقناف ا الؤذسفن لاق لدسا هنا وأةح ار |هيلع توك انفي وم

 مرخآ أ بدد-:جنب# رهمو نال نب ةفيدحوةرب ردوا مهيفمدتعاوناك ةبابعلا ن ءةعاسج قس ىفلاك لم هيلع هللا لص هنا

 ص ص وهو زازك دا 33801! 0 وهما رش !ةرهم ناكف ّصددلا نعل أسد م-مض«»ناكف رأث )ىلا وم
 ٠ ىلا 8 ٍ 1 . .٠

 هتماندال د رب وجا ص بدصت ش

 ََى :ركح اف اهم ىلطصءاران هلت دةوأف

 نءهفعضو هئءوزهأ هلةْملا يف

 ىكصهريخأ امة لءفتلك رك
 ناثلا مهأ مم و مش وهيلعهللا

 [يتالا رانامنامسما ني[ ثمح
 ىلءاونأدي ومبهلاعاىفاوددأ

 نذوب( هناواه ةارملاو فوه

 ةسفالاو كل نءكلدو كلذف

 يع يبضلا غب ب نبل لاق

 ار هر ري تدول

 » (ىدعنريعدب سس« 00 ش

 قيفة وزتمتناكسو ةيدو ملا ناو سه تفيد لاا ءانه د2 ىلازب رضأ :١ مطولا
 هسنعهللا ىذرّ الذل 0 أىئراصنال أني هد نبدي هز ني ذث سها هج وزذاكو ةيطصس

 ىلا ةمطش ىنب نم هلأ نمل وأو هو ىمطلم ا ىدءنيريع]سوهنلء هللا لص فتلا لوز رعد

 | كل بوه عدلا لصىثلا ىذؤت ولو مالسالا بتتاك اهنالزاو ع تذب ءامدعل مق.

 نمرة: اهاوحو امس اهملعل دو يح لالا ف ةوب قريع اهءاكم هيلع ض د و اهارعُس

 ىلءهقءس عضو واهردصن عىدلا ىب مشوه امسك هعض رت يصاهر ذض ىلع و مامناهدلو 1

 مل-سو هءلعهللاىلبصوألا عمجبملا ىلس معاه هر ظ ن نمهذيفن أ ىتحهيلعل ماتو اهردص

 كلذ ف ىلءلهذ مالاقفنا و ص هسا تاتقأ لو هملعهللا ىلصهللالوسر هلل اذ هل دما

 : هذفو ضر اعمهمف نضراعيال نها واتق ىف سعالا ىا نازغعا ميؤ طش ال اقف نعمب 1

 ىفاهبااتعجيدقو لبو هماعهقلا ىلص ىلا نمالا عمت ىتلا تاماكلا! لبن م ةملكلا |
 نس نع نالريصملاباذها ريع لت وهيلعدللا 0 وسر عت هولاف لم ااذهىر وذا

 لان ىلا ههلل ا ةعاطقى :رمسد ىذلا ى عالاازهيلااو هرظنال اق هنعهللا ذر باطلا |

 هبلع هللا ىل  يضها (ةنا اورو ؤو)رع رعصيلان لاو ىعالايلقنإل سو هسلعدللا ىلص هللا ل وسد

 اهلانأ !يدعنب ريعلاةذثاو ص تذبءاهدع ىف ءردده انك, ل رالالاقألا /س وأأإ

 تااقاا يديني رملرقلا اذه نمد رحأ يدع اهلا :رقلا عدى اةرامق تناكو اهاتأفأ]]
 دأب رعشب لفالا م“ .وادمع تتار جلا : َنم أم ثذخأنا تيكن ١ وتددلاىلاتلخ دوا | ١

 عم عبسص ١ لصاددمسملا قريع نا ع هل. قام :عم اذه لمأت اواهادت ايي ب مك ْ

 هللاةثويلاز ظلدن الص نم  ملسوهملع هللا صف رصت ا انأق لسو هءاعهلنا ىلص هنئال وسز

 لجرهلا اوراظغنت نأ دبح أ اذا لو هملعهقلا ىلص وبلا لاقذ مالا ناورهةئاثلذقأ |

 ةعاجيف امني دس و ةمطخ ىبلزكم ىف اربع عج را و ري-عيىلااورظنافدل اوسرو هللارصت |!

 ىهف:ىدلاو ثورظنت الم اعجب نودنكف مثلاق امامقح #5 :ًاريعايا ولاقف اه 2 ْ

 رهظذ ئموءفمكلة أو تومأ تح اذه قس وكلش , رضال تلا اموكع+ج ا اقول هدسأ]]
 قات تناك اننا اورفءاح نكس !مونملسأن مهمالسا قة ناكو ةملم قب مالّثالا |

 ردهأ الل سو هياعهت!ىلص هنآ(ةياود فو ) ل هأتملف ةمطش ىف ضيا قرخ 1

 انافاهاةةملا ماسة دملا ارد نم محد .و هءلعدللا ىلصال أوس .رهلناد زر ناربع ردن : هان ضعمد :

 <:ءىلاعت هللا ىذرريع اهماعادعهّس .دللا لادن دود ع هللا لس هنئا لودر تت

 هيّردصل هرريح] ؟اذإف رعب نع اأن

 امي لاقف كلذ نع هتاأسف حرف
 هيلعدللا ىلص لاذ ت - 2 ةرعدع

 تانفرانل ا ىان ومك رخآل بو
 ناكوهريغو ىريغ قم لو ةيئابءانم

 هملع ىدغي هر تام هلل, ةاذا

 قمبل(ذي اورو د) لقتل قد

 انآ ظمغي نأ يينينا ذل اذاناك

 فووق تع6تاملاف ة هر نم

 ليقةربرهونأ تام مهمل ىشغناو

 نا ىو دواءّمءهّناىؤردرعم

 هنا ةدانق نير عنب مصاع نعوم

 ني'يإ ظ مس لاف مسوهملعهتنا ىلصأ |

 ىذلا ل غلا ىراصئالارماعيل

 ةكاال تن :ًابادحاع هولا مسلس

 اهولأفهنعدلأ ها واسف لف

 لالا عاامنج حج رخمناتلاقذ

 هللا ىذد ىردل ادعو الاق هيلع اصدأ م |تنالكو قذانملا لواسزب ىلا نب هبا دمع تبا ليم ىفتبا انو رعناكو لسغلا نع 5
 دج ءامالا» اورام بغا املس وهدلعمتلا ىل صراخ نمو كالا ا لمسغترثأن مكللذوى ا ءامزطقت هسأر اندجوو هنع
 كلذك تاكفاض ضع اكممت وكن من ونال يدمي قالت ملسو هملع هللا ىلص هلوق نمةمسا بتكلا بامتأو ليئذمزتلاو
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 مهر يْاذافكا نيالا ومقام رقىفرمالا اذه لاري ناو شيرقى ةفالللا لافوامهتعدلتا ىذر"] ءاأ وشما دع
 كاهم ىارتشو باذك ن,ةئاف نوكي لاق لو هاعدقلا ل هنأ يملاو هاك ور ولو هما هلا ىلدهلاق اك عقودقو هلآ

 اهممدارأا ناءانلعلا لاه لمةل ارثك

 نب راتغاوهماذكلا اوجابجا

 نا مءزتناكى قثلا دبع ىلأ
 ١ ونتي مالسااهملع ف

 هولا كسوبهلا معزي و نوكني
 ىت دوب أن هن ىه ا ضد ىب رك هل نأكو

 ناكو لضم ل اًض 145 هلت ارسآ

 حال_لا ردهظب هيهأ لوأىف
 راثيذ_ثأن هنا معربو ثكسلاو

 ةفوكلا لءذوحتما تح نئسملا

 ىلءرقساؤ اريثك الخ ل-تةو
 نب بعدم هلق ىو ةد-مكلد

 رهشاهرمأف حاحا اماو ريب ذا .

 هللا ىلصهيربش أ .وركذينأ نم
 ها و رامتامسغملا نمل و هيلع

 ىكرسان٠ع تانع ناكشاا

 باذكلاةلمسهنأ امهءدنلا
 هلق ب اورو 9( هللا هرق هي

 ةامسرخاىف ةؤمناا عدا ناكو
 هيل ءلازهش ل و هملعهللا ىلسىنل ١

 اًشسصهسنع هلاوذد قيدشصلا

 اول ام كدءاولانيدلاخهماع :رمأو

 ناكَوهّللا هل: تح هموق ةوةأءسم

 ىذرةز لت 5 ىد-ودن ىلء لق

 ىفاسانةئدكراشو هتعمل

 ىلاةراشار ةعلا د هلق نعريمعتلا :

 ةت.هتام مانيلا نم ةهجدن أ

 هيلعدتلا ىلصدي رخام و ةءاهاح

 ناذيشلاءاورامتاسغملا نمل و

 ل وق[ اهو لولسو هيل عهنئا ىلصهقنا ل وسراهمسل هم أ لتق هنأ: :ءهللا ىذرريع ةج رتقا]|

 ا ا ةىلا يد اء نمىا كفعان هيت لاا ذهبى نمامو مو هلئاقالم

 | ىلعا رديد شد قو نيئاكبل ادحأ اودوىا هنعهّللا ىضررعع نب لاسلاقف هل مق هسفرو

 | ىاذنئاعرا هلل تناك ”هلةغىاةرغه بلطف هنودت ومو أ كةءانألتق ات أرذ ارذن

 هول -. ةأنهنعهللاىذزإ اسكالدن 1 هس هد علل ءانفد كع :ولأ مانرك ا ةديدُش

 أ هكرتف هللا اودءحاصو س مارقلا ىف فء_سلا سدس د لما مهد, ّك ىلع فءسلا عض دوف

 .ٍ ل ادهواخدأ اودواة داق هيا ع نم سان ك فعل أىلاماقف بهذوه_:ءدقنا ىشرولا

 ال 1 ام ارو تدرب رسولا ا ةيفاإا وع لا را 1 و
 ىب ااه دااَىأف ةملهاطاقامدباصأ هانا تاقىا ى .والافرشالا نببهك ىلا

 (وسحالو ٠ وطناكو ايعك هل تداوذ ق.ةملا نأ ]تاب هلءقعح ورتو ممفرشؤريظنلا

 ىلمب ن اكسو دلام ةرثكب :زاخلاد و عيداس ناك دقوا د. مارعاسد ناكو ةماهو نطاذ

 وهرببملا نأ تسل نيف ونلا لاف دسم فني رادخلاو جالا كلما

 ظ أ أ ةفااخعال لاةيد دقو اهلعءا ضعت ةىذلانآ هللاه_ودر ىلءمسلا مالك ىفو اهاتقف

 ْ باءئسالاىإ ةرذ دودبرنب دنع _.ةاهلاله ناك وكب نأ اراحهنءدللا ىقراري_عزال

 || هماله_:تأا_ ما لاقي نأالا ىدغ ب دري غءامدع يسن نال ءامد ريغ اها رهاظلا

 | هضشلاوت 0ياللاعا (تييز هام اداب وزناكح هنا نءمدقتام هذعسو

 || ىطاممدلا ظذاحلا

 «(كفء ألام نلاقي رس)#

 ملسو هءاعهتنا لصهللا لوسد ىلع سانا !!ضر ناكر ة همس نب 7 رم ءو هد 0 دقاريب 7

 : ريعث هن ىلعثءرأا اذه مدق ىدتانءاوهللاودعتافهت»

 ه( هنع هللا ىذرهل سمن هللا دعب رس)#

 0 دملا ل وهن لءهقلا ىلص تلا مدقالف مهاصيو دوهلارايحأ

 | ىءيل- .رلاادذهرمأن 7 دنعام مها لاة فم عتداع ىلع: امذالظ رثك و عاقتسق

 خم هرحدةم ألا ةف شن وعن نماتركن امر ظةنناك ىذا اوهاولاه لو هيلع هللا ىلصىننلا

 ًّق نيوثاح 4: :عاوهجر ةةريثك ىلامف قوة اناف مكيلدأ ىلا اوعج رافرياتا نم 7

 ا اوه ساوان طاغان ااناعانمشتساانو هي كلا ريخأابهذ كاناعأ انادلإ اولاكو سلا او عسر

 هلامز .ًايشرايحالا نم مهعبانن ند لك العدو ل 9 رلظتنملا
 1 [لزئاذهو

ٍ 
 1 , 017 اي ايف بمد »ا 1

مقلا ىشر“ ار هلا ةمطافتأاهتعهللا ىذردشناعد ع
 .لوأىا باول »ألو لسو هيلعهلتا ىلصعتنب اهنع

 هنق أ

 5 ررعلا نمهد هد درب نع هباحصأ ارذنأ هنا تامسغملا نءمل ءوهملعهنفا ىلصهيريش أ انور مشأ ةس هدنسعت تت ا هاقوط هن لحأ

 لهأالا ب رعلا نمريْنك لبو هيلعهقلا لص لاختنا دعيدتراف هنءهللا ودر ركب يف أةنالخى كلذ د عقو وذ مهلاتقن من نوكمأس؟ و



 هدعَدتلا ىدرفولاف ةدئت ارومأ مهنمىساق نا ف #هدهّنعهلنا ئظتركب ىلأب نيد ةرملا سه أ هنئا ك3 نيرَصأ لهون مرطا
 " قييبلا وهنع هللا ئةردسسع نأ نءرازبلاها و .رامتابغملا نم لو هم .و همأع هلا ىلصدي نري أ امو مال_سالا ىل ١ى درعلا تورس روس

 مةجروت ةزدأدب مالسالا نيدىاسمالا م ادهن البو هيلع هلا ىل_مةلوق اوق نءهنعهللا ئذر ل.سنب ذاعمنع

 ْن نوكم مقال وةحتنوك

 اودع ن نوكنمت اضوخع اكلم

 هارك الاوهؤ ريشا نءقيزي جو
 ناكفةسمالا فاداسؤوروّملاو

 تنام ننبهامو كبل اهدزب راطنقب هنمأتن انما !١لهأ 0 هسمأ

 لك ىاذك هدعشاراث .دصخش هعد وتسااعاك هماعتمدامالا كءلاد د ؤيالراندب

 عنامال لاقي لو ةوءار وزاعزت صامته فت ارئاما هعورو ةرفاشكل ١ وى 5 - ١ ل الخلا

 نم هيريخأ او ريخأ اك مالا ةيراحنبدي زمدقو ردي مو ١ لسو هيلعملتا ىلص هتل!لومدرمدتا انو ةعقاولا ددعتن
 نمريغو لمماو راقت اريغملا لاةنالوةياراضو كاذبة دملا لهالنب رشم ام ممءىلاعث هننا ذر ةح اور يهقلادعو 5

 فردا 00 رآ نأشن 0 وللا ءالؤهلوةيو الدف بذكي بعكراصد 3 رقفارش نمت الفو نالفرسأو تالفو نالف َ

 لغتستادق ناكو هنعهللا ىذر نءريخضرالانط.فموقااءالؤهل:ةد تناك ناهللاو املا لوله ون رعلا فارشأ ١

 اوم لهقئارعاش ناكودكممدق ىتسحيرشربجلا هللاو دع نةيتاللف مدقتاك ىا اهرهظأ
 ىف وراعشالا دشن و هءاعوهض رو مهو دع حدعو نإ حلاو مل و هماع ذل ١ ىلسهللال اوسدأ

 اعف ةرشالا نتا ىقك اموالا مل وهماعهلنا ىلصلاسةف سد رقفارشأن هر هب لق ع نم

 عضو كم مقال نال كأ كعب وى وأ نمد تا دببغبوجاةلب دملاىلا عجدم تكد

 عدندسأت ل

 ىلص ىبنأ | عامجال ١ نعهمارجإ

 كردأد-ةنالاو ملسو هع هملعدللا

 نيعباملاري_ش وهو ةوينلان هر
 لودي ,اعهتلا لص سلا ةداومشب

 لاه هع هلاىوذرر-عنعو

 هيلعدللا ىلضهللال وسر تءع*

 صاعنب مسأل وامك. أيبلوةيلمو

 ءيأا لهأنم دادمأ عم عم

 تاع ىف ىشو لاطملادءةج و رهممرك اوةعاد ون باطاادنع ددعولدر

 ءاضامهغابالق هتدوزو باطا|اجهف كل ذيهريشأ وناسحْلم د ه.لعهقلا ىلضءتنا ل 1
 هللا ىذر كال ذد رهو زو باطملا لس انج ويب ذواوانلامتلاق ولي تقل اتادحع

 لاق :وىاهل-رن روةامق وه ونا سحراصت كم لهأ !نمم وقددعل وءااكراص راههنع

 هللا لصهننالوسز لءاش:رقاوفلاصل كم ىلا دوما نماركسعار نيهمسسف حرش هنا
 بحاصد_ثو باك لأم :انامةسونأو مالاعف نامفس لأ 1 ىلءاولزنف لو هيلعأ

 ندهلا ود أف مكعم حي رك نأ تدر ناف مكستما ركماذه نوكت نأ ن هانالوباٌك |
 باكل نما ساو أ نيذااىلارتلأ ىلاعتهللالزنأذ اوام_ةفام_مباونمآو نيؤصلا |
 حج رف نياسسملا لاق ىلءةيعكمل اراث_سأد:ءمهفااح وىا توعاطلا اوتءلاب نو. هود 1

 نوفل اغيب ىا نيإ#سملاءاسنب ب ب.ثرراصو ةلبردملاىلال صراف ةساب . ده كم: 1

 أطاو را ةراشالا ني بعك نال -.ةوكا نهاذ [تحءوسلاب ن هك ذب دو

 هي نوكسا هرضحاذاف ماعطلا ىلا لسو هلعهللا لص ىبنااوعدينأدوهياان هةدعاج
 ماقذهسلاجن أد عدو رعد ًاعمالسلا هءلعلب ريج هلعأف هباصعأ |! ضب هعمو ءافسءاعد
 اوقرق 4 :هودقفالاف حرخ رس ع هان هراسإ مالسلاهلع لرب ريح دل رو هياعهللا ىلدأ

 بعك ل: هل ندم نم م لس وهماعهتنا ىصهقنا ل )وسرلاَةو با.سالاددعت نم نم عئامالو

 قوىاانئاءهو انتوادءد ناعتساد ةف فرشالان بامان نءظفافو فرشالان ا |

 نمنع

 ىا ضاس هيزاك نرق نم داره

 . مهرد عض ومالا هلمأريف صرب

 الاهليزب نا ىلاعت هلئااعد هنال ىا

 هيلع ىلا عت هنم-هثأمب ا ل ةعل

 ناعاطتساف مكسم هكافدأ نأ

 ىلصهفم و ولهةيلف هلرق أرمغمست

 لوشأ ناب مسمل لسوهسدلعدللا
 نيبكنملانيبامدسعبةبو مصوذ

 نلاهنتذبب راض ةمدالا ديدن

 عض وه ىلاو رص مار هز امص

 نيرمطوذ هسفن ىلءىكع هد ودع

 ضرالا لهأ ىف لو هجم هن هن ون الل 0ر22 10 00 ل
 ةنلا اوانداس انلا لق ةمامقأ ام وذاك اذاهناوالاءاض- ةعأ رمسالا همكشم تعور" الهلدا ىلع مح مقا ول ءاهسلا ف فورعم

 رشعاثكفاكلا رةغعست نا ه:ماملط افهاققلا 8#: :أاذا ىلعا ورع ا انرضمو ةعد .رؤدقاهعفشين ف و فسد وال ىل-هقو

 سو ًركبنلهنولا لهأ ا يدانف سنبق ىأ ىلء مام هيسيعدتلا يضدرعاهيفىفو و ىتااةنسلا تناك, اياقدامقلي لنهب املطن .ن نيس



تنمو :راثلباىف 16 وكمل هنهقرتذا ع ندد دوهأ وا اركه ةلخ أ ىلخأهنان 4 ءاو سد انما 04
 رغب دف ل

رم بكر :تاقرع كارأب !لاةفودنيأل لاه هدير بال هلأ اك ة عع هللا ىذ
 سقى هيمئاقو هاذا ديلا اسبتغدتلا ىشر لغو 

 انالاق قنا دبعلاقفكءءاام الذ نءئالأ نان مالا: ريجأ 6 لبا ىادلاه ل-رلا نمالاكو 3

 ا 1 :وقو هرعت هنا ىرخ اف و هلوسروهللاىذؤي هنا ةناودأ ( ارش ان قدزادت رتاملاهكمأ أىا| اننا نيكرش *ااىوقو ةره_ثاناذ دق هنافق ىوش ]قو هلوسرودللا نأ هنا 00 اكديم

 نكلو لهو باكا ارد 30 لنا بكل لاك امة ان نا ةيلعهللا ىل_ض هللا لوشر هلأفانع
 1 ا

 فدك نأ ءالأسو اههال-دو

 ته ىذلا صضانبلا نع اههل

 ةمالعلاق قدا رسل الا ة دك دم

 امقددنعقةةوامهل فثكف

 هءلعدلتا لص ريس أك ففصولا

 اوه رع 0 ءاغدلااهالأسواسو

 نماههاأنمت مل و ةملع هلا ىلص

 امهاماةفاهعتسفنأب ها :رىذأمه

 [آههالاقو ,امهياعلسو اههمظعو

 د مآ نءارع_تهللااك انس

 اههلرق ةهيسأو لس و هملع هلل اىلد

 هللا ىلاضصهللا ل اوسر امد ره أك

 هللا يىذرر علاق لو هملع

 كت ]حملا كجركناكهذنع

 نهةوسكو قاطعنم ةقنب
 ىنازئالو ىلداه.ءاللاقت ىلامت

 ةق-فنلا ةعندصأأم و م ومل ١ كاعي

 ةدامعأ أ ىلءلدتقأ 1مم ةوسكلاو

 ريس ثند مغ قى ءاسو
 نعد وأفلام هلج رنيسغناثلا

 ديعسن اذن مامالا لاقت وىرقلا

 لاق نيعنالا لضفأ بونملانبا
 فقيل دج مامالال هاىارقلا
 هدنع مضيلوأ تا ؛ د1 اذه ىلع

 سدوأ ةنسملضنأ ىوونا١لاقو

 رمل ا نسخ | م و قواك قنلا٠ بلا ذفأ .ةوداف نم الف هل هلع ةرثكي معسل لضفأوملت هتلشومدخز ةدش

 هنن نَ نامسوأ !لاقثوك 3-5 د ”ىلءاوضرعا ب عك لاقفدعمأن فق طاىلافرقأو

نو اغلا قو فتشلاىرتتو املا موق دلزءانوكلا مخلل
 ١ | ايو تيبومهتو را ل م

 | ١ | مدقاننيدو مرا قواقو مرا عطقو هئايأ نيد قراف دتو مرا لهأ نحو هيفوطنو

 ْ | لاق فهملع ودام الس ىدحأ ]هللاو ُّم 0 ءل يىهكص لاةو ثور داس ادت نيدو

 نبا ةإم ند منال ىلا وه هلا لو -زايهن كلان + 0 و هياع هلثا ىلد

 عج و لت ان قام ا :لئانونأ اورمسنب دا.ءعسوالان مىاةعدر ًاووهكاذ ىعمزمتف

 نيش رملاو ىسع تاثرالاو ةعايضرلا٠ نمفرشالا نب هك1اخأ هسنعهلاىذرناكو

 ١ ما ايل هكر الث ملسسو هنلع هللا ىلص هنن الوسرلهلو قده هنعهللا ىذر ةاسمن د##ثكمو سو 1

 ا | هللا لوسرانلاه مت كك داعهت افو مدع نهاقوُحهبسف: هنموقن ”امالا برمشدالو 0 أن ال

 | دياللؤقمن لسانملا نزعت وللا ن مهمل اهيل ضوتنام رك دنىألوق:نأ !:اديال

 | حاانكلذن ملف مف مكلادباما وأ اوقلاةفهماع هيلا غامع رخ ئال وة نأ ١

 أملس و هياعدتلا ىلههنال دق ومدقن كب رخلا عدخن 4 هناليدكلا مهل لس 7 هءلعمللا ىلص

 ىدر نان وأب عك ىلا مهمدةَتق ن كم عدم اوهولتقل اطهر ثعبف 1 ذاعم ندع ضأ

 فرشالان با! ك < ولاق مث ارعمادشانتو ةءاسهعمث دة رعشلا لوق» ناكو ه:ءهللا

 [اد- م ودة ناك لاه لءفا لاق قع تك افكلاهرك ذآنأ دنرأ ةحادس دع - لل ىلا

 لمسا|اهعتءطقق ةددعاو نع هز ام ون رخل انتداعءالملا نمءال اننلع لج لا

 اوي ايبو كحأت امدغال نو ةقدصألاا: !ًاسو ى!سسقنالاّت ذهبولامعلا عاجىح

 نياايكريخأ تنك دقل بهكل اسقف هر اصعأ ىلءو لح رل ا اذه ىلع ةانقةناناذ بعام

 ' هسه أ ىف نودن رقد ا ققئافادلمك هللاق مث ىا لوق:امىلاريص.سرهالانأ ةمالس

 لا ةثلطاع 1 نءهماعْمنًااماوذر نأ مكل ناني رم كاف هع ىب مهدلاو هنالد تلاق

 ٠ الك ن المحن و رن اطظنالالاق ةمختا اور ىف 3 لسن ده ىل-قو هلئانوا

 1 ءاند ؛ًانفونهرتأل اقف كالو ذوو كنهرنواماءط ىلا هضأو ىنءنبت نأدي د أهل لاق امهنم

 لل .ةومدقناك حالسلا ىلإ ةقلطا ن م ل :هرئ | ضقت نأتدرأ لاك“ اسن (هباو داقف)

 ال نأ ه-نع هللا ىذر هلئانو ا دارأ احب كدت [نآتدرأدقو ءاقو ةءفامةصاخ عردلا

 ّْ | لام ىراخضاىفوىاءافواة ةلطا قنا لافذ هباحصأو وههيءاجاذاحاللا بعكر 1

 اهعورعأ هلا يقل نيش عقانلا للعلا وس والقالطالا ىلع هيلظذالاناكمالو موضعي لاق نرخ دنا تن ةضدس

 ةالسل ان ورح -ورءايهان وكيس هنأبهرامخ !نمهنعهللاىذر رذوبأن ع سمماوزام تابيغملانملابتو هنلع هللا لص هي هم ريخأ

1 



 ل وهءلع هللا ىلصرت رتاامكلذ ةودذو "لفات كل اهاف م 4 عمل هدؤأ مكرذاناف اهتف ولةالصلا لصلاف ىرمأنا3 تلق امقونع

 مكفرثكيت أك شوو لاق لو هلع هللا ىلصدنا مدد سر ىف اريطلاورازيلاهاورامتا ديغملا نم سو هلع هللا لصد ءريخأ امو

 لقا وم ناش كد نتي لو هماع هللا ىلص ريش اك كلذ عفردقو مكيأر توب رضي ومكءامفأن ولك أيمدتلا
 0 ل ل ل 2222222222

 اوذخأي نأ مه يعأو ريذلا معيب اذديامضأ ىقادنسد فا شيلان ارمي ةحالساا ىأ

 ىأ هيت ىف سدو هناك منا لص افون وخا مهنعأ مهللا هللا مع .اىلعاوةاطلا

 ىلا اوهتنا تح مهنعهقنا ىشراولبقأف ةر ه وفم 'هلدللا كلت 1 ةأسم نيد مولع أو '

 برها باد ناو برا ءىهاكن!تااقو اهفرط ىأ| محا ئنهنأ رمت كن تان قلم
 هللاو تاق: ظقونالا كان د وول هلئانونأ هنا لاك ةعاسلاهذ -هلئمىنولزنال

 ةعاسأاهد- محب ركن |هنأ سها هلتلاقذىراضلا فو ى ارشااهنوص ىف فرع ءالىلا

 مد.بااط توصى مدتوص هن اك ل_سمقو مدلاهدئمر طّقب هن "اك انوص عمسأ ىناف 1

 ىألزفدوف اهضرناكه نءهلنا ىذر "هلئانانأنأ معلا لدأرك ذدغف هيلث ان وأ هعيضرو

 هللا ىذر "يل ئانانآن انا اونا ْمةعاس هياصأ و وطه ةسعم ث ردت ب ب طلاب ردم مسلم

 ىأ بطلا اذ نمر طءااسطت ب ًاراملاقو هدي م مث بعكس أ ْن , ىلع هدي عضو هسنع

 يدرك الديلوسأو ظفاىفو برعلا 0 كاوبرعلاءاسنرطعأ ىد:ءوف.كولاف

 تاما مهن ىف ىئم رس تءضوفه_:ءهللا ىذر إسم نب د2 لاكران هءلعوالان انصح

 نيه رصد اوةظدارقلا انهن يه. تحاصنيعاتا حاسم هيأ عقوف 1 00

 هنعهللا ىذ رةلسم نيد علاق م 3 قاقثةءاصعلا قو لال اودخأتد وممل|تدركل

 5 ناوره ىن ضعبو ||| لولا |ب ةنعطىلا دول ب ركساا نا "هل'انوبأ يم_ضرو لمن د ىتتأنباوهاسغ الاف |||
اوص ولة هتعمسضر ود #وهاعا ا سمو ىرامأ ١ىفا ركتحرارال

 | درهاما هب

 ْ هبلعت فات افدوب رضف هقاقدءاوب رض لاف هيكل -او «سأر عهدي عن مول لئانوأ

 || قم ) ةدعص حاص ولنا يأب هللا ودعم وضغا ىلءامضعا عف ةوىأأ مشن ع لذ م وذامسأ

 ا مهنواي نيذلا م منوي ا كنمانالوةياو رىفداز برعلا لأ تنأوان*ا سن كل 'هرت فيك اولا م ءاسئفونهرا

 : | | فيك اولاق مان[ ضونهر اف لاهءاسنلا بهتك ناف كلاب كم عننا ها ىأو نويلع
 ثو ردو نونةؤبالو نونوذو ا ةماللا كنه درثاكأ وائيلءراعاذهاولا فسو ند رزاق فم هد آي سيقان كوز !

 قءينعسلامهفرهظي هنوشنالو |
 : بعك ىلا يوجب وتمددنمنماوج ونوزوهلعهقل قدا لوما السلا

 ا لاقو مهه+ومت دقرغلا عسةبىلا مهعم ىدعل_بو هيل عهللا ل_صدتلا لودر جرش ا

 ثودوُمةدالو نودي مم وقد

 مهفوخ مدعو ,4عذرتو مهم رشو

 ىلههناناخٌشااىورورومالا ا

 ىقسئوف سرعب د هعبي رق بعك ناكو «#نءهللا ضر هلئانونأ هب فدهف بعكن تمدح
: 

 قم لاله لاق لبو هيلع هلأ

 وأ لاف سد رق نم ةامغادي ىلع
 ىوار هع هللا ىذر ةريرش |

 مكسأ مستمع« تشول ثيدسلا |
 ديزيدادأو نالوُمو نالف و

 3 أناكو هدأ ا فو

 نقلب ءهللاىذر ١

 دب زيةبالو تناكو كلذ لمق فود
 وههنا كا داواعف نيدسسلاماع |

 هّلناىذر ةرب رهولأ هدارأىذلا ١ || داعم ةعاساو اوم مت ىهجوو مع هي حسمأو يمل .ىسانأاب هل لاَقف هِمشأ

 ىبنا !نممالعاب كلذ ناكو هنع

 لص ربخأو لو هءاعهتلا ىلص

 قةردقااروهظ» ل-وهيلعدللا

 دوادونأو ىذِهرئلا» اورثيدح |

 هذه سوحم ءاريشأو اذاو ا
 0 م ْ ىأان هي وهلج رفا: ف امس صعب نم سون ب ثراسا بدصأو

 ىفو هولّدحاو هءاعاوقطهثمالسسأ|ىممل وهبلءهللا ىلصدللا لوسرا ورق امهاذانو
 ةضنارلاروهظ ريخ أ اذكوةمالا

 نه قييبلا اهاور ثيداحأ ىف

 كبه ةضفارلا نومد موقىّيمأ فنوكي مو لعمل وش وك كما ملا لد 54

 نعلي ق>همالا هذه ىهذت الامنأب هريعو ىوغيلاهاو رشد د ىف لسوهءاعهللا لصربخسأو نوكرشم «مممأق م هولتواو ةياور

 بسنوطاعت هاهة-ساا نمريثكو تيبلا لهأو ةباععلا نمازيثك ن ولوانتي عدبلا لهأ نمريثكن مل ذ عقود قو اهلوأاعرخ



 نمذناق كلذ لامن م هللا ذوهثئام نءهللا ىضر ض راها !نبرع ىذم_سوىل رعلانبنيدلا ىحمىدن_سكءاملوالا نمريثك
 ىحن وأي راصنالاّن ا مل و هملع هللا ىل_صلاقو مهم هز ىفانرمشدعي نا ممم اكربب انعفم تأ هللا لأسزو هعاذما ءوس تاء وع

 . مهيسمنعزو امأو مهتس#منمل.ةءافنيرخ عفط واموقهمنةرضبأ.ش 5527  مكةمىلو نة ماعطاا ىف حلاك اونوكم
 ةرثا نوةلمس م : مهل لافو

 ىلءىنوقا: ىت>او ريصأف ىدعت

 | ريش مهلك كلذ ناكف ضوالا
 نأشب ريخأو لس دو هءلعدللا ىلد

 ىلءىلءاو رخنيذلا حي راوذلا
 ىف كل ذءاحو هع هللا ىذ

 (ههريغو ناكشلا اهاو ر ثدداحأ
 ىدحادوسا لحد مهت.آَنابريخُأ
 ل-ثمو ةأرملا ىدىل_ثم هيب د"

 ”ىلعم_لنافاافر دردت ةعضمل ١

 رك دو سا.:ا بام هوعهللا قذر

 ةيدثلا اًداوملط !لاكو ثيدحلا
 .لئقلا تت هود جوف هوباطت
 ىأرالنهض.ةاوقث لاف هيا ال

 ةرملا كدت لثم همي دث ىدس>ا
 هلل اركشد# د“ تاروس هيلع

 بو هماعهللأ ىلص هس قدصدا

 قلسا ىلع هع هللا ىذر هنا لعو
 الذ هداز ىالطاملا ىلع مهو

 يللا مهامسناريسخأو انسقي
 ردصلا ف نكي لومهسؤر قلسىا
 ْكلسيىفالا نمو رلا قاس لؤالا

 نم ّنا مو هيلع هللا ىلد ريخأو

 ءاشاااعرىرتناةعاسلا طارشأ
 :ةاقلا ةارعلاو ساناا سور
 ةياكك اذهو نامثما ىف نولواطي
 اندلا ف هلةردقالنم عسل نع
 ريصا وح هري_غ ىلعهؤاعو اهلع

 ١ هللاىذر ةاسم نيد لاق هه واه اقه_ءااارعس رودودقتفاف هياعج أ نع فا ةءاور

 نبل 2 رق هماع ا:[سف يلد اف وهو لدال ١ رخآ و هءلعهتا ىلص هللا ل ]وسر انك هلع

 | اراوزح ممن اهءاود فو لاق هلوي لفانمساصح رح ىلءل دو انو دع ل هي هانرج -- او

 1 فرعو ربك عدلا مهري ءاوعمءالف 'هلمللا كل ىلادد لو هءلعهلثا ىل_صدهللا لوسر

 لس و هءاعهللا ىلسهللالوراو ذ> وذاو اذ ددسملا با,ىلا حب رخوهللاوددع اولئقدقمنأ

 ملف اولا هوجولا تحلف ألو هيلع هذا ىل_صدتتا لوسر مها لاةف دهسا باي ىلءافقاو
 تدص كلذد دع و ىأ هلةةىلع مادخل ه دينو هسأرباومروهللال سراب يس و

 ىلصىنلا مارك ذف لان دسلةقاول اقف لسو هءلعهنثا لص ىلا اونأفنبروعذم دو ع
 أ افو> اودادزاة نيإسملاهّْذا او هماع ضد رضا ندم هعيشص مو هءاعدللا

 ه (هنعدللا قذر تعن هللا دعي رس

 "هلوهملاانحلاب و ريغصتل ريصأنرو ىلءق مق ىلا نب ف مفخلا مال عفار نأ لهل

 ى.ةحلا ى أن .مالسهللاةي وق مقاس لأ نب هللاد ععفار لأ ىراكأا فوىأ ىرزملا
 نم هو"هلدان وأ و ةاسمنهلناد- معىأ س والات اةقالزاخلا ل-هأ رحات تاكو رضاك

 ةواد_هلاق ف ةرمشالا نب بعك هبا شا نم حب رزالا رك اذيف ورثالا نب نعك اههعم مدن

 ىأ قيقا نأ يمال عذارانأ اورك ذفح رزللا نم لسو هءلعهنا !ىلص هنثا لوسرا
 ََن اًفطْءناعأ نم ناك هنأ: ورءنع و ىأ مب ءوهءطعدللا ىصهللال |وءرىذودناك هنال

 ىذل اوهو 2 و هءلعدللا ىلصهللالوسر ىلع ريثكسا ١ لاملا»ب رول ١ىكرمش م نم مهريسغ :و

 ىلاوهلااىلا ب رف اهقناسفانئاناك حي رز اوس والا نال قر لنام وب ازسالاب 7

 سكعلابو هريظن حر زإلا تاعفالا كلذ نمأ.ش سوالا لمنال لو هملع هللا ىلههلوسد
 جرزملان مدس: ةابدّداف مالسالا ىف انملعال فاد مب نويهذيالهلئاو نوأوقبو

 هءاعهللا ىلصهلثا ل اوسا اونذأةس اوٌدداَتَق وأ و سس أني هللاذمع وك سع نب هللا دمع مهم

 مويلعرعأو مهانذأف ةلءملا نمهسلا هينولصوتيا.عاو ماك. نأ ىف ىأكلذف ل-سو
 اورّو-ةفريسخ او أى ت- اوجرفتة أ سهاالو ادءاو اول ةيالنأ مه سهو كك نع نيهللا دع
 اهاةماعف عض ار ونأناكو هلذأ ىلع وةاغأالار ا دلا ىفادب اوعدي لف ال#بل عفا ريب أراد

 ةحردلا كال: ىف اوعاطف ةماعلا |: ىلا هءاعدعسي ل2 نم بشالا نم لسىأ ةجرد
 سائناولا# منن متلاقفدنأ سها مريلا تجر اونذأّساف ةملعلا الت بان ىلع اوماق د
 1 120190105955791 15 0س جيو 6 وتوت اح طع ل عنوتوو 79و جب بتصيس "01ج هج: يحاييقر ويجي زيكو 2775ج

 نم نازحال !ةوزغد»»هبو زغب الاشي رق ناكشل اداو دامت ادسغملا نمه:عرب>اامو هلذوهرةذدعن[ سدر
 سدقملاتن عفدعب نوكجب,ىناناتوملارربخأ لسوهماءهقلا ىلصهناناضشلا ىورو كاذك ناك. مهو زغيب ىذلاود هناو
 نوعاط ىعسيو سدقملا تدب فد: هنعدتلا ىذرر ع ةفالخ فكل دن اكسذريثكلا توما هن مدارملا ونالطبلاهنز ىلع نانومأ او



 . افا نونتحتسةمث تام مالسالا ىف عقو نوعاط لأ وهو نيا ملاركشءاهبلزنسذاةملا كم ىرقنم ةيرق نيتهتب نضاوغ
 لاملا ةضافتسا مث غلا هبت وق ! . ءادوهو نيتلمهمداصونئ:_ءوفاقي 5510 غلا صاع ةكمكمفذخأ,نانوم مث سدقملا تم تف مث قوم ةعاساا ىدينيب اًسددع ا لاقف مدأن مةبق وهو كومو ز غفل مو هيلع هللا ىلصىبنلا تين لا هنع هللا ىشر لامن فو ءنعو مانأ الث

 ىبو مكشب ةندهو هدو
 سن نعد واد وأى

 هيلع هللا ىلص هنأ هنع هللا ىذر
 سانلا ّنا سنأاب هللاق لو
 اهئما ارصهنا واراصمأ نو رصع

 تررم نأ نافةرصيلااهأ لاق
 اهشامسو كاباف اهتلشدوأ اهب
 اهم انمأ نايواهقوسو اد“ الكو
 اهب نوك«هناف اهيحاوضب كبلعو
 لسمو فد رو فذقو فسخ
 دش اهو الكواميحاوناهيحاوضو
 مذ_هىفذ اهنقس ىمرع ماللا
 . تف دالا

 ماكي ناك هلال عنب هللاد_.ءاومدقاو د«_صامل ظنا فو ةريا1سْقلن برعل نم
 مكيحاصك اذ تااقودن أ سهاد تقف ذي دوب عفارابا تّجلافو خفمساف دوبي ناسمب

 هشارأ ىلعودوهوددسو وةرطاب انا يلعو مييلعاوةلغأ هيلعاوا>دامأف هماع اولحداؤ

 نب هللا دمع عضو ومهفامسأبهوردتب افءاضس ة مطبق هن اكمضا.الا إظأا ىف هيلع مهل دام
 ىأ ينطق طة لوةب وهوه: أ ىت-هءاعل ءاهتو هنطب ف هةمس هنعدللا ىذر سدنأ |
 لجررلا لعج ةًأرملاتحاصاللو مهضعيلاقةأرملا تاصئلذدنعو يفك مفك |[

 ةباورىفو لاق هديفكمفل سو هملع هللا ىلصدننا لوسر ىسهنرك ذي مهما ياع عقرب انه ْ

 ءانرذتاق تاكسف ف.لارانضعباملازاشأف مدن نأ تدارأ حالساا أرامل ةآرملاثأ||
 ةحردلا نم ع وو رصيلائ مال ر كس ءنب هللا د ءءناكو هددع نما رح .وائفامسسأب

 هرخآ ىو هقاسترسك ادق ظفلىفو آديدشاحرح تسرح ىأاديدئاشو لج رتدثوأ
 عالالا نال - ١ اوهل < ر عاج .وهقاس نب ملأ و هيمام_عنابم عقر ر تءاغاف

 عال_ةتالاو رسكلا ع واهاصتم نم تاغ اوهقاست هرمسكد د23 لصفملا نم ثوكي
 باوصااو مهول .ةفهدبت ثوف هتلاهرقه»انبا ل اوقامآو اضرأةسارحا م5 تلد
 نءعئاماللاةيدقو هل رم. ةوهديبتدثوذ ةيماشهلا ةريسا! ىو مّدةتاءكسس إبر

 ىتلا مهمينفأن م لهما كال ذو ىأ همفانسةختساالكتاذنت أ ىقتهانلمكلاك امواوصح
 لاقيد_ةو بلطاا نكس حم ومءنءر م ىفاونكممنأ ظفافو مهتساك ا هيفنوقلي
 حرف ظفافوىأ مهنوءلطي بو لكنءاوقرغتو نانا اودقوأ ممنالةفااذغال
 هللاود_ءىلا ١ وعسرا اوس اذا تح ناريخلان ممن وياطت مهران 1 ىف فال آهن الث فث راسا

 لاقذ تامهنناؤ دعنأ عنف عك ضعبلان هيلا ةؤهسسْوم دو<ع مهن وهوه وةئتكأت

 ىقرظنت هنأ عا تد وذ لاك سانلا ىف )تدىت-قاطن اف مكلرظناف نهذأان أمهنم لبر
 تعمد _ةادتاوامألوةنو مم 3< ىهوهلو»دوبيلاجرو حام_هملا اهدي فو ههجو
 اظن”تارقأ غاب ذك أهنأة مق الا ةياورلا ىلعوىأ ىسفن تيذك مكس ءنباتوص
 ىلاذاأ تناك ةماكن همته: ءاذه--ورتس رشىأدوميهلاو تضافتااق مث ههسو ف
 هللا ل وسر ىلا !:مدةو كات ءنب هللا د_هءاناةحاو ىلاصأ ترب خأو تح مث اهنم ىبسمنأ

 ناريلا ىلع ساد ىتس قاطن اهل > ربدءا.1 كلش ءنبان أذا و رفؤو ل و هيلع هللا ىلص ظ (

 لاقنروسلا ىلعىاذاا ماق كيردملا حاصال فال وأ هنلتقىف أ لعأ قتلا خ رخأ ال لاو
 اوعرسأف عفارابأهللا لدقدةلاقو هيادج أ ىلا ل < قاطن افاد ا لله رحان عفارانأ نأ

 نمو هنوبنمالسءأن
 :٠ الام بءغاأن رايخالا

 ةفال_> ىف ةرصبلا ترصقسأف
 ةرشع عسبسة نس هنع هللا ىذر رع

 هللا ىشر ناو زغنب هبتعاها
 م :رشءىاع ةياط تيكدو منع

 نع ه.ةءهللا ىدر سأأ ناكو

 !ميدهيول هنا اهفرعش نمو اونكس
 ةيءلعهللا ىلص هرامخ أن هو ُمَص

 نا ناضشلااءاورامأب خلان مو
 ىلع كولماكرصلافنو زغب هنمأ

 قصدتام-ىفكاذ نكي لوةرسالا
 ٠ لكل ذناكف ل_يهسيلع هللا

 ناو !ىفىورف ثيدا اوربخأ
 ْ | ىذر كلام سأنع و ا ا بيبو
 متي وهو )شو هيلعهقلا ص ظقةسا غاموب اهدنع مان لو هيلعهقلاىل قل لو مر ناكو ناسطم تان مارس مآ هنلاخ نع
 هنأ عدا تلاع ةرمالا ىلع لولاك هطسو ىأر هلا عب نوبكري ىلعاوضرعىتمأ نم سانأ ل اة هتلا لوسراب كاككض أ امهل تااّءف

 نماتن أاوالاقف مهنمىاعجح نأ هللا عداتااةذال وأ لافامل ماها لا ة فهل أسف كلذ لم ىأرخ مان مئاهلاع دف مرثم اع نأ



: 

 سومادأ اةرامعىننءفو ةودولا (لهباملمقلا اذهل لصأال وهذ ؛ابا وضأأ ول.ؤدل وق

هلا نيالا عمهسنعمنتا ىضر تماصا انيةدايعاهجوز عمت جر 1 نياوالا
 اميعدقا ىشرنافعذ فالس فب واعم عمار 

 نمساثلا عنو هبنءهللاىضر رع ناكوانعهنلا ىضرةد.ممتتامو تعقوذامكرتل ةناداهل اورقاوهج رالف رصلا اويثر ِ
 تورعم|هربقو سرية ةنوذدما معدتلا ىذرءارح مأو هب وكر سانالنذأ 84 ثيدخلا اذه عمتاملفر لاب اوكو

 4 نا بوهدلعةللا لصربشأو رازب

 هودم ناك ول نيدلا

 قة-دقو سراف ءانيأ نم لاحر

 مامالاو ىمراغلا ناس كلددتنا

 مهااثمأو ىراذا او هةةض-ىأ

 نم م(فروهظو مسهنع هللا 5

 الام فئاصتا اوءاناعااوءاملوالا

 نع مسمى ود و ىدخت ال ودعي

 تءاهلافهنعهلاىذر رباج

 'ٍل_هوهيلعهتلاىلصىئلاو عبر

 ةوزغىشو ىا هناو رع 2 ضهدف

 قاطصأأ ىف ىبةوزغ لءقو هل لاذع 5

 قئاةمثومل تءاه امن لاق

 َت ثوباتلا نبدن زن ةعافر قعد

 فهكدوما| ءامهظع نم ناكو

 اوعح رانأف . داانناكونيةفاثملا

 هللا لصري_خأ اك كلذ اودجو

 تقودك لد اود> و ول موهيلع

 ىورو سو هم هيلعدللا ىلصو را.تأ

 عيد نب عفار نع كك اريظلا

 ه4 .اعهللا لص هناه.:ع هللا ىذر

 هي : اسإد نمم وقام «دبلاقلسو

 د[ ل: مراثلا فك ددأ سر

 بهذ هنعهللا ىذرةرب رهونأ لاق

 انأ تق , واوام ىامهاكم وَقلا

 ةماول اموهادت ىه لمقف لحرو

 رتسال ا.أط و اهتهاركسا هليعتم و

 نع ىاسنااو دواد ولأ كىورو

 ناكوربمخد و( درخ نمانرخ لغئذلا ربح ل و هملع هللا ىلص دن !هنعهلفا ذر ولسا دلا نيدير

 ]ا هيئات ىلا اووعئاباومأ اوليق ؟نيعلا فِي وهى هلوقو هلءةام عماذه ل أتماو

 || اسرتك ار بكرريبكلا مهيفتاماذاب رعلا تناكو ةسيعاثلا الاقي ورعانااسمالاو

 ْ || هوك نييةافانمالو كلذ نع 8 06 ىلصىم دقو هرث ”اموهذاصوأرك ذن راسو

 | همدقتاملوصحو هعوقو دنع نوكي نآزوح هنالهواج م مخوكو هباعجأ | ىلا لد ةىقلطنا

 1 | تاياورلا ضعيف ءاجمثنمو لج: ىءملا لعردقو ماقءالا ن ««بقوهام لالا س ل

 سبع اىذاإ هبملعداعو هنادك أ ىلا لضوانأف 24 اهم" هل عى ةملق فام ىلا

 اطر بج ابعت ةىدلان ىلع لديفامسا !١أ ذهو هباعضأ لم لالا

 و : | ىمناو برو هوا_ةقانإ منال ةداعقوت الج رترسك ىذلانأةياورفو ىراخأا

 اوناكو هءاصصأب قطو هتمامعب اهذ ثفدل- و تصأف اهذشأو اهبلا عيب رقدسوقةداتق
 لانو ريذا يودمق لس وهيلعهللا ىلصى' : ١ ىلعةلم دما اومدق ىّت- دان و واش

 |١ اننادحاو هللاودءلدق .ءانريخأو هللا لوزان كهجورلفأ ااملق هود ولات ملفأ انا [رأل

 ١ واه ل وةملعهللا ىل-صهننال ]وس رز اقثءاعدا نملك هلق لس و هنلعدنلا ىلص ةدغع

 0 مآ هفىرأ 4 ازد سان ”أنبهللاديع ف .#سالاق اهباار اظنفاببءانئأ مكحناسأ

 ناز درفت اىذااوه كت ءنبهتناديعتأ تاعامرم معأ ىف تباثااولاه ماعطلا

 الف هفيدو»ارقنمكأذاذحان مريخ نالفانمالو زال ضرأب 0

 عشت مت بابا نءاندىح ل.قأف ل_ثدأ نأ ىلع باو.ال فطام 0 09
 |١ 6 كلذيهادانهادبعا,باوملا ههفةهفساناا لتددقو «-ةباح ىضقو هن اكو

 أ ل_دتنأدي تتنك نا نصلسا له أ نممنا نب وهوهفر ءدال اص صخصخشلا ىدانإ

 | لاف عمافملا و واباء! قاغأ الف ع نهكحو لخدف ابا !قاغأن أدب را ىنافل-ثدأف

 | هدلا تدعصءربسلشأ هنعيهذالت هدرع رول عفار وبأن اكو نا اا تواجد

 | طسو لظمتدب قوهاذاف هما! تءرمن!ىقح ءلخادنم < لع«ةةلغأ انا تصفاملك تاعك
 | هرضنتودلاوف تب رهأناذه نملاق عفارابأ تاق تدملا ن نسهر اى رد اللامع

 || عفاراب انهن ماهل تلاه كلذ دعو ىأت دبا | نمتج رفنحاصو أم تنغأاف فيسأا

 | مكشعنبالاق كدسءنيهللا ديعنبأو كما كذاك لاق كسءنيهللاد_,عتوصاذه

 |! ىئرضتيدلاىف السحر الدول كماللاك عفارابأا,توصلا لكأ هام هلتاقو تدع

 | ثمفملا لوا تيرماوتدف أمس ع نغتملف ىرشأ هدب رضفهبلاتدمعففءسلا

 5 تريغو

 ليبسف لغدقو كي اصّنا لاق س املا هويدح د ريغ مكيحاص ىلعا داصلاّةف هسيلع ىلصم أن نو هملع هللا ىلصريخ أف ىفو و لو

 اماط تاضمل سو هب ادنربأ ليال 1 ةقانّنا قيءااكو دوهل-رىفاواغىت خأاتاَْر قرانا كالت تس وفهعمامو هعاشما وشوف هللا
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 | هريش ول رسمات 1 .قلاهمشأيى 4 ذا 75 رخال هنق فان هتقانريخ لءيالو بنغلا نادت عزك نيتانا نملح ر لاق شانلا

 1 يدان ناكءو ذا 1١ لوةبىريخ ًدننا كلو هاعأا مو بمغلا لعأ آم ءزااملسو هماء هللا ىلص لاق ف هةقان ناك وؤقفانملا لو

 اوال ىصواكو لاف ثءحادو دسوق 2 بعشلال د قنوعسداو>ر ةناذك 5 رص عمامزق اهتدةتءشااقئهف

 ىتماوعب امد صعف ىل- رّ راك انيستا وذ هد -ردلا ىلات جت م اكلات دوص تدع“

 موهبلهقالسناىلا تيتا عئااأ قا اقدقناثلا تاقودا تأ ت ةاطناف
 تاك أم نر سدح "اك تداعو طقاهكششأل ىف 3ك اكناهصسمةكإ-ر طسال أو هيي

 تءد-ضوا1 لاق ك.ءنباناى :رخأذرا اورق هس هوى راضاا فاماذه وىأ ىعتناأ]]

 لس اباا تدنأ ّىس اءوود - رخ مظلات دروص تعف* ىب َم-هملعتاماخت وهنطب ف فردا

 ىلا تنك :ناةيصعت لح رتعا خاف هئمتامتسا: لون ن ًاديدأ كاع .ةتدعصىذلا ىأ |

 ة.ءانلا «-أ تح حربًالىنافإسو هيلعهقلا ىلصدقا لوسراورشيفاوقلطنا تاعتقلحأ

 تكردأف اقلام دما تمد ذعفارابأ جن لاهم ةمعاملا دهبض عدا وىف ناك اياف

 ىطايمدلا ظفادلا ةريسفو هنرمدف لبو هملع هللا لصدّش !لوسراوأب نأ. ىامصأ

 ىلارظنلا ىجش .و يلطا ا مهنع نكس ىت-نيدوب هيفاوةذس !ىذل ا لم اكل ذىفا ىونكمميملا
 ْ م دامز» + عججلا هج و

 انامل «( هئراح دندن رس

 اهرصح لور ةسرتتم نان زو"ازاو تاق عانت ل امهع اى
 رديةعقو تناك املاشي رأ ةنأ اهييسوءأم مس .الوالا ىلءل_صالا ىف همدقةوءارلا نوكبو

 ةهحنمىرخأاةيرطاوكل فردي ىلع نمماشلا ىلا اوكا سباوناكىتا!قيرطا اوفا
 اورج ءاو ماشلا نودي رب قير اطلا كالت نها هج ةريمك ل اومأ هيف مهر رع ركنا ءلا

 نمريعلا كلذ يف او ردي ى راسأن من دره ن ل زلا كالذناكو و قد رطأ | ىلعمهاديالجر ا

 دمع نب بط وحوة عسب روبن ب هللا <٠ :وةممأ نب تاوف صون امد ول م رةفارشأ |

 ةب رسم لأ ىل هو بك ارتنامف ةثراحب ديزإوهيلعمقلا لص هللا لوسي ثعبةىزعلا ٌْ

 موةا١تاذآو ريعلا باصأفءاملا كلذ ىلءريعلا كل: ف داصفا ريمأ ايف حب رخ هثراح نبدي نإ
 سو هءاعهللا ىله هللا لوسر ىلع معلا كلي هنعهللا وذردير رمدق و مهلايلدا اورسأو

 هلأ لصقل ل وسر ىلارسالا كاذب أ ومهردفاأن ورش هع 5أم سهلا غلبف اهسمقل

 ملسو هيلع ثلا لصهتلا لوسر هك رتفإسأنلتقلان مىا كرت است نادل ل مقفل سو هئلع
 كلددعي همالسا نحو

 أ

 ه (دسالا دمع نب هللا دمع ةلس فب سس«

 هع وناءهتءذر]ةعاضرل انمدوح آو تاطملا دمع تاب ةرب إو هيلع لنا ىلص معن اوهو

 ىقنح هملع تاماو ه.نطب ىف فمسسل !تءذدوفدر ظ ىلءقامسءوهاد اوى هوص ب ريع و

 ديزوهو قئامملا كلذ ئءآو أمم

 ىل-د هابخان هو بيعانأنبا

 هيلعأام ب بيغلا اب ل_سو 4+ لعهلنا

 دقو حفلا ماعز جت نيس هب هنأ كك

 بنطاحن ان مو لعأ ءامح إدا رآ
 بكه نءهللا ىذر ةعئاب أنبا

 هللا لص دريس مولعيةكملعأ لا
 باكلا ىف تاو ملال بيو هلع

 اهل لاقو 0 هب ثعدو
 هللا قصلاقو تهطّدس ام هم أ
 دادةملاوريبرلاو ىلع لوهيلع

 ىلا اوفاطتا منع هللا ىذد
 اأهوم ةليعطامثاف حاحدض ور

 اواحو اوقلطنأف هن هب وأ تاكا

 سو هيلع هللا لصلأسف ب باكا

 لسعنام هنأ فاوردتع افايطاح

 ىلصل هذ ادارراالو اهاقن كلذ

 كاذ مك ردع وهملع هللا

 ريخأ أمو» جتفلاةو زغ قاطو سند

 تاسفملانم داو ال

 نم سو هلع هللا ىلص هرهظأام
 مدقال فل نب بهو نب رب معنأش

 كو باطاءاج هنا ارهظأو ةشدملا

 (قفاوندةورسسالا نم بهو هبا

 قعر ايف ةممآن: ناوة-صعم
 ناك ائبد لمعت ناوة_عذنا

 ةسدملا ىلا حوت وهو هلع

 هاف سو هيلع هلا ىلص جلا لقا
 تا :آتدعقلب مل-دو هماعهللا ىلضلاقف م ةاو:_س-افريسالا انين حلاق كد 1 ار اا ىلص هلأس هن دما مدق

 تع -وكلامع وك دلو هلعقا قل فلان رح ىلا. :و ىلء نيدال اولتاق و بملقلا نأ اقر د دو ريغان تاوقس صو

 هلئاالا هي لان مهنا لءالجا هللاو:ناوفصوانأالا هريضحت ل أ اديب هو كيذك. اكد قولنا ل ]وس .ركناد مش لاذ قل



 ةوزغىكاذمثةتو كاشأ او هةثلسوةءاعهتنا ىلصلاسةفهقلا لوسركنأو هتلاالا هلا الن ادم أ مالسالا ىفادهىذلا هنن دولا
 صرة ىدنع؟ىل اهل لاف نيس هللا ءاش نا كالت أنف لح نب ىلاللسو هءاع هنا ىلصدلوق بغل ايهر امنا ن هوهءارم ءالادادعت دة عردب

 ةوزغف مد ةناكد - امواس . ألة هناف لو هيلعهنلا ىلههسينلوق هللا قع ؟٠ دقو العلاق رثمويلك اهتاعأ
 022222255517135 00 دراما فشلا

 ىءابمنمامليةولبوهودكان 00060 ا لطم السمءاو رام بغلا رو
 هقلاىلصدقلالودؤغلب هنأ ميمودسأ

 | لوس برح ىلا امهعاطأ نمو امهموقىفاراسدقدلب وش ئاةاسو ةصلط نا ملسو هملع ١ .مهلاتقليقرديي ماقلسو هملعمللا

 ] اعدفاهبهمشأ تايةرا زاةسندملامدقئ وطن م لج رءاذب هريشأ ىا لسو هباعمقلا صدقا ّْ عضوو نالف ع رصم اذهلاكو

 الجرزي سجون امهعمشعيوءاول ل دقو روك ذا ةاسانأ لسو هيلع هقنا ىلص هللا ل وسر ١

 | عرص ءاذهل اف مثضرالا ىلعهدن
 ١ لص لاقو مهلاليلد لو هياعدتتا ىلصةريخلا لجرلا حرشو راصنالاو نب رحاهملا نم ١ م هرك ذو اهياع 20 الو
 : ع 4 ص َْن 9

 ظ

ىف الين لبق مهلعرغ أ فد سأ ىنب ضرأ ل زات ترس لو هملعهللا 3 ١ 00 دسار و أ
 ذغأنمهعوج كءاع

 قاكلاا تفي ىابكنو ع ؟ىا نومها لاذلاو ةددشا ئغلاو هلا مشب ىأريسلا 0

 نم'امىلا تن افرازخالا ىتسلارامةوالباموبراسو ب رطا فيس نع لدع ةفففلا | ىذلاهعضوم مهئمدح أ ز واتا
 هياعص أ ةاسوب أقر قف مهر استافأوةاعرلا ن مثالا اهرسأو مهل رس مرا مما : هلئا 0 مل .

 ١ هللا ىلصدرايخا نمودي هءلاداثآ

 البا اوباصأف لاَجرلاواث ثلاو مما! بلطىفانراغأن اة قرفوهسعمترقب ةقرف قرف ثالث || اديس اورام ءاانل وهما

 لوسر ىئصحيرتأ هنا لمقو لاه ةننردملا ىلا هلكت زيةلسوب ار دفا فاد-5 ؟وهلي لوءاشو | 10
 | 11-0 سدبلمملا لس ةالعأ اهب ذم لسوهملع هللا ىل_صدللا ا

 4+ 000 1اس رغو

 هللا ىشر ىلع بْن ساا ف لو
 لوس دم كمس ادهىئب انا امنع

 نك م نيرهظع ن نيدو ناب هنهّلل |

 هناءالذو كلذك ناك ناسما

 عيان ههجو هللا مرك«ىلع لقال
 ناكو ت وم أ ىلع نسّللا سانلا

 نادر غ نم رثك أهوعبا نبذلا

 نمسح زم وطأ ١ وناكرامثاأ

 ّْ ةقءاح رمش 5 ةعرس 2 قيئدعأ

 نيل اءارواموت اس ارخو قارعلاب

 ةيواعمزاموةبوانعم ىلا راسم

 ةيحايناعجلاىء ارئاظذسلا

 هنعهللا ذر نسا لع رابثالا

 نم ريشه .ف بهذ لامك عقلا

 اهريغوأةيراج نمةمنغا ١ دأ“ىف || نم وقل !لمقد اب رمسأ اريمأ هلدر ادع أهرام وهو

 ىأ: ةرعن أ ةعمسس است ا لك ب 000 هبات أ نيو ,قبام مسقع سوا حب رخأ و مدت :

 5 م لسأ ود 1 قا ىل ص هيلع مدق سراف لأب َ دعب ناك ادهوداط وأ

 ىلأةافو دمي لسأ سأ مهم كوش تيو قفل سو هيلعهقلا ىلمهنلا لود فوة ءلاىداو دترا |

 ةلمهمحالف رعبم و هنعدهللاى ذر رزعزمن فج وهمالسان سح .وه.:ءهللأ ىةر رك

 اهدكفو ماللارم كن ف ايعللا مثىلذهلاادلاخ نب نامفس ىلا سس ” نب هلل دمع ثعب ١ مالسا

 لود برك عوجلا مهدقدوك ذملانا-ةسنأ غلب مالسا او ةالصاا هءلعهنأكاذ بيسو ْ

 ل اوسرابىلهقصلاةفدل* ةءاهذعهللا ىذر سا 'أنيهتلادبعش هيف وهيلعمقلا ىل_سهلنا

 هللالوسرايهقلادبعل تف ناطيشلا تركذو هنم تن ىأتقرفو هته هدا ذالاّقثهللا

 هتياراذاةرب ر ءشق ادق كن ا لب لسوهءلعهللا ىلص هللا لوسرلاةذ طقئثنم تقرفام
 نءهملا هب لص هبا امىا ل وأنا لبو هم هو هيءلع هليأ ىلصهللا ل وسرت نذأشساف هللادمعلاَةذ

 سني [نبهّللا دبع لاق ةعا زر ىلا يسن لاق و ىاكلادياملقىل لاك ىا فت ذأف هللا

 | جاتك وتماكا ىدعهَسَفل ةفرعب درةيدا اوودوةنرع ءنطتنك اذاىق- ت ترسفأ|

 هقلالوسر تعئيهتقرعق هيلا مشنا نم سانلا طالخا ىا سب احالا ءءارووضرالا دي[ ل 1

 هلوسروهللاق د-صتلقذ لاج رلا باهأال تتللو هتسهىل ل ملسو هلعهللا ىلص :

 ا ةعاجاموثم ىسفكل 00 هذع

 ىا نسلسان ا ىبءاططص اف همز انو تشام هم ةِبَنك |لافو ض- اورد ءهنلا ىذرثب واعمدل لسرأو

 هنعدللا ىذرتب , و اعم هياجأف هس مانأ ف ناك دينا ارعأا و زال اود وهس . ملا لهأ نمادحأ باطبالثأ ِط هرمساهل سعال ا صو 2

 هللا ىلص هددت ل وقدتلا قةسو نيالا ءام دهّنفا ن ةدسو هلك كاذدي , واعم متل فدي راعم ويل مالا ن ركيذأ طركشاو كلذىلا

 هللا ىذردب واعم لو نآس



 مة "7*6
 مها هرايحأن مو# نيالا ا :ريطع يدك نهب هم ه1نا هللا لوا اودنا وزو هيدا ديس د .تاذهىباّنالسو هم هملع

 كب عفر يدا فلمن :ءللا ير صاقتو فا نيدعسا لبو هبلءهنا ىلصدلوق |وق نم ناخشل اها ورامسسغلا وةملع

 / !همنمرجاهىتلا ضرالا,ت وعن هر 71 21 ناكر نوع ض ع مزعدتلا ىضرا دعست اكلة كورت[ كيش دوو ماوقأ

 ىأ قش أى يس هد ىمهد٠ى#تأو 22552 ااا نا تا

 لوسر هانأف توملا ىلع رجا ا

 ١ او هدوع لس وهماع هللا لص هللا اا ةعا زخ نمل-ر تاقؤ لح رلان هىللافهلات.عتاالف ىمأر يمر هو ىشمأانأو

 لوسرا لاق:تنالادعسا نك | هتيدسو ةعاس هعم تيد هعجال ىفا لج لاك كعمن وك التئؤ د4 كم تعدت
 ناىلاال لاف هاك ىلاع ىدوأ هللا |١ ئدلا اذ_هنمد# ثداال تبعد تاقنأ هبهمث دحامأ ناكر ىاىث د ا

 وهو رمسثك ثلمااو ثاثلا لاف ا ان هلاقنسكالو ئمشيادح أ قاد مهناىللاقف مومالسا همسوءان" الا قراف ثدحلا

 هللا لصهللاق مث دوش مثدد | سلبا لاهقفهنمتودفره سارا أبى لات ءاصص أ هع فوفو هنامس ىلا ىهتنا
 سعت ىف اذ كالءل مد : اداقتاشدمم هسأرتدخأو212ةذهنررتغااوهان وسانلا ًادهاذا قده-همتسلك 1
 كيرمض: سو ماوقأك عفط تح نيعجاراوذ :رمئاخأسشا ودمي لذ بلطلاءاجو ىلعتصستىات رومكتماات ريصو لولا ىف
 كالُذ نم هللا هاف ثورخ 1 | كالو ممر توم .دلاتمدقىتتراهناا ىراونأو لءالاريسأ تن :ك1 تدر

 هيدب ىلع قار ءلاهننا عفو ضرما ٍ هللالوسراكه>و مف تاقهج ولا لم أ دة لاف ىف ؟رانأف درهما قلسو هملعهللا ىلص
 هيدي ىلعاو اسااسابأ هيدا ىدهو ١ اك وو ىا ةلبا ىفهدهب رصخح لافواصعىل عف دف ىربخ هنريخأو هيدينيب هسآر تعضوف
 : ىذوأ هاف دول اه رمضحانأف هدةءاصولا ل ل :تناكو لملق ةنطاىفن نبي رم مالا نانا 2 31

 ىس ومهنم ل دقو مهدها رافكلا | ةردخلاوذ سوماّةا!قوىاا واعف هنةكومداج نيب اهوا عجو هنمك ف اهواشدي نأ هزهأ
 : دهداهق شاعت م ةدملا تناكو 1 ىلع رتفرشالا نب ب عك ة ةصقو ةصولاهذهو سن "نب هللا دع ميلا 5 :ةسككىا

 1 ىبنأىلال<و طقه دما ىلا سأر لس وهملعهللا ىلصهللال ]وسرىلا له</هلوق وق ىرش نا

 ١ | ىضرريبزلا نب هللا دبع س دو ةرلاهما تاج ين وأو كلذ ءركف سر هنء ىلاعت هللا ىذر ركب

 همقدب رخام وةكدقوت ازهعلا | مسؤل هللا هدمدابز نبا ث علوش ١» لهأ نم ةعاج وني سلسال تقاس هنأهمذ »و امهتعهللا
 سو هيلع شا ىلصورابخان 5 ْ ىضمودب زيت ومد بالا ةفالطب عبا.يلا.معمتلا ىضرريب زل نياوةيوا عمن ديربىلا

 سنو ءىراذلاوا و رام ب.غلا 1 لاسرال هاوامو ن وعررأ ىل هو 4 سقت "عاش ىذل ا هذعهّللا ىذر“ را واهمها ةفالخ ة هدم
 ىلك هرامش ا نم هع هللاىذز ٍ لوأىز ولسا نبالر وقفا الق قا ف نب هللا درغ نحرك .ةناكوعم نر موزيسالا سأر
 مويةنو مله أل دةيسو هيلع || تافغلاد كل ذو قدا اني هقلادب سأر نيإسملا نمىا مالسالا ىف لج سأر
 نا ديس وهن و ازا 1 بيبحْب لاذ لاق ىزوملانباتيأرمهوامؤم هسأر اوعطقن متن لس رلا تيشفل
 ةهجاشح ثعبهنا كلو ديزأ | زيدا ساو اعتاب ديزي قو قانا كا درع سار همء هللا ىذردن واسم صت
 ةئراع ندب ٌْر :ةرمأ لاو مأشلا || مكحردةرزعفمدةنرو:ااىقام فااذال هي دما ىلا ىرهزلا لوق مادا كلش ر
 باط 0 0 ا هللال وسرلا المحتل سو رلا كالت نال لو هملعهننا ىلص هللا ل اوسر ىدينبب لج نسا نم

 لج ىبأسأ ًارالام وملاك ذهلا لله<م هنأ هسفنا ىلع هل دما .وهيلعدللا ىلص

 مدع م ىلع

 تماصف ةال_-صلا نءيناغشبة لوا هند و ىد» نوكب نأ تدشن رصعلا تقوثاكو ى١

 نماسأت هيل ارمخاو او هعمأ وع اوكعو

 لاق ةئسن سو ضر )0 كلذ

 نمثيد لا اذنهذىووتلا |

 ةساورن هللاد دو فتدضصأ ثاف

 نولسملا هعضتر ند ب بنصأ ناؤ
 0 ا ا تم

 قبض رالا ىل عفرهقتان الا لو هملعدتل ىلص هناةناو رفءاح ومها عض وهن ٠ عهلهشلا ف ثك نب 5 كما عما وقئااات

 ىلصءايعو يصف ةح اورنبا اهدنا مميِصأْفَر ةمداهذجا مبصأفدي زد ردن ؛ارلاذش لاقوباصال هام ,هكر عمتي

 ةيضأنب لعيمات الف مويلعهللا ع 6ذ هع هيا يد طرد ولا نيدلا ىميهللاف ومس نم سف مدس ١ رلاذخأ ند نافزذت سو هم هيلعشا



 فري لاق كتربخأ تك ثناوىفريشأ تشن ا ٍل:وهملء هلا ىلص هللا لو سر 4لاق شا نمالوهو ناكو ةنعتلا ىذز
 هنعهللا ىذرور رهف نءناخشااى ور واد>اواق 1 دس نمتك رتام قاس كل عن ىذا اولاقو هلموقص وو هريشاف

 مهما ض5 ىل هللاىلا ممم 4 00 وهيا ضرأ هد هضرأب وه وٌتامم و انانذل ىئاعلات 0ع ا لس و هءلعدللا ىلصهنا
 . .٠ .  07 . 1م ب ١

 تاريبكت عيب راريكو هملع ىلصو

 هيلعهللا ىلص هنأ قوبلا ىودو

 تومب ىرمدك لوءدربخا لو
 كلذ ىةعال» تامموب ىرسك

 مالعأ ف ىدرواماىورورلسأ
 لو هيلعهللا لص ىتااّنأ ةٌويذاا
 لةقىليدا ازوريفنأب هيا ريخأ
 : أ ةو.نلاىذاىذلاى.نعلادوسالا
 تاج ىف ىلظتأرذ كب اداه هل_ج نم تناكو قاثعتءافسةر شمل ل ىف ةكم تاطمد- أ ىوروتاذك ناكن ءاعنسد
 انددنع ثدتلهالهأو ا.د سم تااقدث م تاق د5 ىهتلاق ىئفرعلا تهتئاالف طئاطأا | تلعدقا لمدلا دج مامالا
 ْ ق تا راو:ةلاح رةناةىرثأ ىف جرذن ىلع تادفانزلامرسمتنا نا قانعا, تاةذ هلدالا ا اتا مرر ذانارخا مشن

 نكسه داو توعومد_-و

 امبّتام ىتح هرع رخ[ىفةذب رلا

 1 .وهملع هلا ىلصدنا ل سمىكورو

 هءاقولس هناعو ز عرس نا ريخأ
 تفي لوطلا نمىا اين اوطأ
 تناكو ماعئالاود وكاوهو ءاطأا

 اهنءهللا ىذد شخ تنير
 لواتناكف ةقدص ندرك 1

 هنا قويبلا ىدوروانو م تاجوزلا
 لقب ريخأ لو همملع هللا ىل ص

 اههئءهللا ىذر ىلع نيسسألا

 ةسحائناكحبوهو فاأأ

 ب رخو ءاليركب فر هيو ةفوكلا
 ةيرتددد لسوهءلع هلئا ىل_ص

 َناةباو دفو هءهضم| مق لافو

 ينام دبل اهيل ء لربع

 ةئاثااوءارلا ناكساو ملا خفي دش ع و هزعهللا ىذرةزلسو هماعدللا ىلص همن فئاس |

 ىلء كال 3 مرحو رمش مو نازالا اهدكشال ةئئازلاو هكر شموأ ةتازالا مكشإال ىناثلا ١

 ! ”, لح هذ م

 هابل
 |ىلا ان ومع ةم_سلق وةريسع لسو هماءهلنا لص هقنال وسزث عا عسج رلاثه:لصالا ىف و

 . (||هللاىضر ىراصنالا تبانثنب مصاعم يلع صو ابو أ اشد رقرادخأ ثوس سدتكم
 || هفتعهشا ىذرىوذغلا اد صم ماع سه أ ل. ةوءامغلا فال يبا نبا هللاقبو هنءعىلاع5

 مهب أب ىستكم نمال.ا ىرسالا ل. ا ذهدث ىعناكو ىأ ةسهقمنيغب ىونغلاو
 || نم طقاح ىلا هت هتنا ىتتدي تقف لاق . هام ناةكعىرسالا نمالج ردعوف ةلردملا

 | ق- لأ تاعح مت هدمق هفءتككن ل ىلا تدهن اىق-المقثال_ج رناكو هتلمخ-
 هناالا تان تع تماقاق اء مكس أن الو هءلع هللا ىلصهترمشتسا مث ةلرملا تءدق

 ريدسهءا|ةعطقىفو اود وزال ىللاق م ىلءاهالتف لس وهءلعهللا ىلهىناعدت نيمو

 نهو- وزني نأ نيرحاهملاءارةفم_هام ن يكرس اءاغىف تاولذي الانا ىف !لالدلا
 اوك اودلوش حسو ماعل دقو ممم ضصاخم رهاال.ةفم_ماعنةفنسا ّّت ارسوم نطو

 نائوالا دمعت نم جاكت ملا ىلعمر_تاناوقفد_:ءنا هفوة الا مكس: مىئانالا
 تح ريغص) تمح 2و ىدعنببدمح و قراطنت هللاد .عةرشعا ١ هل ندر امغل نكس لن او

 دقو ةنلثملاءاثلارمسكو :هل هللا لادلا عشب ةئثدلا نيديزو عادلا لاجرلا نمرك املاوهو

 ١ 0 رقنمعللاءاشرتسا ثدنلاو هندنلا نمرولقمثد أءان مة -وتفم نون نكد

 هللا ىلضهللا لور ىلاهساربءاحو سن [نب هل د .ءوإة ىذلا ل ذه! ادلاخ نب ث امة سم مقل

 ةنامزمبرةياثمملا اورق: ةمهااورك ذممناف نام وْ مهوهموقو مدقت اك ملدو هءلع
 قع ىئ وناو دوس و ىت>مهرانا أ وََدَق اقل حرام نماس رق ممل ا!ىفامعا اال اوىا ما َر

 رقاذهتلاةفىونلات أر فامغ ىرتتناكةأ هام هنمناذ ىأ هولزنلزخمىف هواك أ

 اوس أ .|فدوكذملا ل !ىفمهود_حو ناىلا مدوه تّمدت أ اهموقىفتحاصف بث

 مم ١ وضءهقيسيهنءهللا ىذر ىدمعلا ناحوصن, ديز فله ل وهملعهقنا ىلصدنا قويءااو ى دعب ىورو
 ممم كر نيارح ىلءهعماوناك نيذلا ف لاك لبو هماع لنا لص هنا مسمى ودو داه+لاىفهد.,تءطقف ةمللاىلا هناضعا نم

 ميل اوةيططو نافعور#و ىلع -ةةف دمهشو أ قددص وأى الا كءاعاف تدث ارب زلاو ةلَط وىلع :ونامءورعو ركف ولأ مهو



نا اى هر ضاق رديانيدهمممذعندع و مهنءهللا ىذرت
 92 و ماها ع وأن - 0 و وه ون تا ا

 دره ني-كلامْنب ةقارمسا لاق ملسو ه- هءاعهلن اى لد

 ا 7 ماعل أ ثاناماذشاهناو سو هما ءاعهلل | ىلص ىذ ان هضّرعت ةمقتمدق؟و

 اهئمانا ادادشنإو

 لب[هملا «رملاوءر 1 « لزانالالاىذقاملكو « لطانةاملساو قد توملا

 ةدع_2إ !ارهمشىف ةكمامهباول دوىاديز وبدا وتاطلاو هواتق ىت-ةراخلابءومرف

 فاس نب بيبو هاماردي موب ثا لئاقنام مز_:«فورعملانأب بّقعتو ىراذأا

 || تد 2 معلا ثيدلسا فرعنا ذهىف لدقو ىا ىزافملا يار نم هحأ د: ء اردبأ

 ىلا هذ هللا ىذر سخر اما ساو مرط ارهثالا ىط نأ ىلا اهدو سف ه- َ هل ةءاك لذ

 ىاامي دش ثرطا تاب ضهن نم ريصعل ىو ثرطلا نأب نمىدوم سومو »و هنع

 هلال كل ىلءاهتيات اراناق هد ىمرملاو ذل عدنا هتدقا يشر بوبخ لجأت

 لعفال تنك امد! نآن د الآف هنعىلاهتهللاىذر بيضاهفرع ةعزف تعزف

 هللا ىذرهنأ ىورو ثنومال باط> هنالفاكما ارسكح كلذوىلاءاهتلاءاشن كلذ

 |١ كب ىظاذه ناك امةأرملات اقف مكنمهللا نكم ألهلاقو مالغاادس دس هنعىلاعت

 | هلل 0 هللا ىذد حف |

 ىذربر © هن 12 ىف اكرام رم كا 10 سس سس سس
 || مكلو اولا مهلاولاكو مهب اوطاحأت هيلا اودعصى ا كانهل يجن م عضوهىلا اًول مدع

 ىذرةقارسام مسل أف هنع هللا | ىا ةّمد لعل ً الفان أ اما ه: ءىلاعتهننا ىذر مداعلا ةفادحأ آمكس:مل تن 00

 ا لاا معمر مداعراصو مومم همس ءو ىااهداع اوا_هةؤلينلا مه ومرك :رفاكدهع و ثامأ

 ىذلا هلت دهلا لاو و لسوةيلعهللا |

 ةقارس همس اوىرمسك اههماس |

 ١ قا مهللا لاف و هفسلغهعرت رسكنا قس مهءاطمم هل تالق قدح م ممرب لازالو

 1 كس اب رو بدم مهو دوعلا ىلع ةثالث مهيأ لزت زنو هرخآ ىجل م افران مدصك 37 ترج

 لوقا اةيدصتو اقءتت كلذ و | | امهم اوطدرف مويسقرانوأ اوقلطا مهوكسمأ الف مهنءىلاعتدقنا ىذر قراطنبهللا ددعو
 0 سو هيلعمتتا لصعتلا نر ىلنا مكي ال هقاودتا دهب ولاَ ارىاردغلا لوا ذهلاك وهللا دمع ع مماوا ديز و

 كلذ لثموكلذدعب مهري ناريخ || كامي لمقو ميدعن ىف اكمولتقنىا مهيدصي نا بأ ةءوطساسعق 01
 ف اكيررابر الاهم ادسال ولا نعرخ أس او هةيسذخ مث متمهديهللا دمع عزتت انكم نو ديرب رناروهظاارعاوناكن ا

 ىدادغبلا برطقلاو لئالدلا ىف |
 لدول !ءهلتا ىلص هناهكرانتق 1 لءقوىا ليالا نه ني سماع لك عسب ىل#ءقو ىاةكعاناك ليذ له نم نب ريسأب اهفوعامف

 ةارصلاو لب دنيب ةندمىدتلاق ىامرديموب ثرخ ال. 5 هنال لق 7 دش ماعزب ثرا اون عادباف ءادوسةمأب بيش عس

 ىع (رومثمقا ارعلا رموهو) ا

 امي في ضرالا ارنا ملا : دمى وأاذه ىدعني , بدمحو يبو هللا مرك ىلءهللتاقلا ل و ىا ىجرزملا

 دقودادغبىهوةمدملا ]2 ىنءد ْ

 0 | ني ببخ ل ةيرلواد .هعأا ثيدهلاءراذ هن م مز هنأركذ هللا ءدحدرجنبا اظقاملا
 || هنوكل لاقي نأالا عم هيو ةقودن رمد ثرذا ل ؟ءاننعال ناك امرماعنيثرخلاىدعأ

 || دعلسا هناف هنعىلاعتدتتا ىذر ةممأ نين اوغص ا ديز عاتب او راصنالا معودل:أق هل ق نم

 يذرروعلهيراوسىفا هذعهللا

 0001 ءهللا

 نمادغه سدا و بهذ نماماكو

 ااهنال مّرخابهذلا لامعئدا

 قررا ملانلاومالاةبايحو

 0 ااكرهظ.سو فسللا

 دو امالا ىو رو سو هملع هللا |
 ىذر سيخ ىلا نأ ب هنع كهذا نئدوريغمصاهل نا حردف هّناعام قا

 9 0 . ْ هنءىلاعت هنا

 سو هيلعهتنا ىلص هنأ قمبااو
 ل>رةمالا هذه ن وكم «لاق

 ْن هىمالرم هوه دماولا هللا

 عازرالا لاق هموقأ نوعرف

 دعب د ءأولا هنا نورااواك. 8

 ىلع نتذلا نا ونأح اذ :ةمناك ىذلارامحلا كلا د_ءنيدب يزيد اولا همشأنباهنانيد متكاملا ثد لس ٠

 هقرع ومامسلا#فمعملا يرق رفع رامحلك باحو اودكودسا وهل ركن فعلا فام ون لءاقتر هخلاانمدما,مةسناكو مالا هذه

 دياولا نقم برايل ةف « رشح موكيرتئجاماذا دمءراج اذان اهف « "دينعرابس لكدع أ . لوقيأثنأو



 لمددل عد وو دملوا ةرمنا ف هكراشف بعدم نيدمل هلول اهمءان اكرفاكلا أرمصهمن وع :رفن اوهو فيطل ىكمثد دكا ادهق و

 ب اذعاو ضمعألا قنهاك حال_تلايدوق لهو وانة ةدشلا هيلعدللا طاسمم# كي ,امو نس 00 ا داع ماشه دع

 ناذيشلا ىورو قيودا : ةرح "الا اهاوهدتا ن1 لطسمن ينام اس اموق ومد مالو مل و هملعهللا ىلد هنا

 ّق نيفصفف اذه عقودقو : ةدساو

 ام هءهّناىذةيواممو ىلعةعتو

 اههداقتعاىق امها اوعد تناكو

 مالسال اوهو ةددسأو امهنيد و

 ىورو ادت ناك اهاسهنم لكو
 هدلع هللا لصدنأ مك اهكساو قييبلا
 ىكر باطللا نس رمعل لاف ملسو

 ىرصاعلا ورعنب لمس هنعهّل

 م ود نأ ىعع هسءءهللا ىذر

 كلذك ناكةرعا كرسي اماقم

 ىف ما هع هللا ىذر المسن أف

 ىلا َت وم مهذب مول ول "كم ىل_هأ

 مود دو مهيطخو لو ءو هيءاعهلنا ىلص

 قد ءهتنا ىذدرك ىلا ماءقوحب

 هتيبثتو م ا هتسطخو هب دملا ل هأ

 ليو ابق ناس مدسقنا مهي
 ىرسا هل »ىو رد :ءائمزهال

 هنأ ىويملاو قدما نب اىورو ردي
 نيدلاشت ل لاف مولا ىلع

 لدن يح همعدللا ىذردمأ ءاولا
 ليسصإ 0 رشا ة هم قدرك ال

 هءمو دولا نبدا حرف 0-5 ىلا

 قون ًافاسواةنورمشعو "5 ”امعنرأ

 رقيداطصيردودج وف ةرهقم هللا

 اودشةناسدحهوشأووهش>ولا
 اورساو ناس هاحا اولَمةف اههيلع
 ىلهىنل ١ىلع دب هنا ومدة 3

 هيزأا لعدملامق لو هيلع هللا
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 | كلة نا ةيسايحلا ةونزملا ىو رد_غالت دك اماسزامتنك امنالاك 07 -وااناهل كرو
 أ ديد لا نعازتق اهريض- ني هةعىلاعت هللا ىذراسم هذ ىلل اق تااقةأرم ١

 | ل ىياد افىلتت ةاودارأاذااهللاكهنعىلاعتدقا ىذرناكدق رىا لقال اهب رهطأأ

 ظ تادف ىسوملا ىلا نمامالغتطءأفتااق ديد كلتا هنمباطفهتنذ هل اودارأ

 بامأولا وتاق مالغااهيلع لدا[ هتناو ةتااه تدءا الح رلا!د_دىلءايرب لخدا

 | مهدينماهذخأ ةديداا هلوانالا لج ريل جرن وكيومالغا !!ذ_هلدةي هدأ لسرلا

 نالابقي دهلدس ىل> مث . ىلا ةديد+ ادهم كةوعب نيح ىددغ كل مأ تفاخام كرما لاف

 تاب تناكو ك3[ تفاخامهنعىلاعت هللا ىذر بوبخ لوقهمأ أ در بو ىااسمنب !مالغلا
 دقوىا امون هيد-ود_َةاهناو تلاك بريح نماريشا ريسا تي ادام هتئاو لوقت ثرغعلا

 قاوأهبا ولج رلاسأ امل *مىاهديف سنع نممافطق لك أ 1 ناسي مأ.ا قش ند هءاعتءاطا

 :؛ يجد وىا لك قيايزعمتلاضرا ىفمعأالو ( هاو روق ةو) 5 ةرع ؛ دكعامو ديد

 هرافظأ ١ ما ::هيفدهمي نأ وما ىلعف رشا ؟ةنببسوما عشب هم بد ةصقر

 هزذأو سو هيلع هللا ىلص يذلا غاب ناك كل دلعاو مانو دس اهدي اؤر هكنشلأب

 الف للاى و هواتةملم .رابا نم به.كاوجرخ مرحلاءاضقن انما رهمخالات ذقن

 نأالولهنناو مهل لافو نيدهكر عكر ف رافي هكر ىل ص وعدو 4الاك لمقال مَدَو

 نير مىااددبمهاتقاواددنعممصح ا مهللا لاق مت درأ عز نم ىف نان اوبس

 لاق نيقرفتمقد_د1لاىفا ولمقدقو رافكملا ىااد أمهم قيتالودساود_هبادجا و

 معئتلاىلا هباوهتنا الف دسعلاو نامل اوءاسنلا جرخ ولد هبا رح رخام ارد د
 1 وبظمنتبكر اهب الص د عبو اهيلا بربح ١ وهمئاالثاهااو رفح "هل د وطه ةمشاع ١ و سحأ

 نءعحرا هلاولاه مث فا رطال اى هريخ بهذ هفرداصل اودراولا هارياىا ةيشلا كلت

 ظ ك 2 موال ليلة هللا لميس ىف ىلة نا لاه كنلمةنا عجرتل نا وكالس مل مال_سالا
 اي ءواس : عنصر امهغاب ومالسلا عشت اهغل. .ةمالسلا عدل وسر غل د-أ انه

 هذخأف هياعصأ ١ غمابلا تاكا و سوميلعمق الس هقال وون أ امممءىلاعت هللا ىذرديز

 ف 50 وهللاة درو مالسا !هملعو لو ةيدانعمسف ىحولا لو زئد:ءمذشأ ناك ام

 ميال اس نم قدرت ميتال اهماعلب ريصاذه لاف 2 و هملع هلئأ لص هنعىرس

 مول م هوان للم نم اداوزيعبرأ اوعدنيكسص رمثملا نأءاجدقو شرق هولمق بدم+

' 5 

 | هوإدق تح حام رلا المي هومعطق مل اب “انآ ل: ةىذلا ادهاولاووا<رداو لك اوطءافردب | :

 اواكوو. (هرايخان مو لعأ |هللاو ةناصعلا ىف ميمتوناو هددمنباهدعو لس لقوة ةءاق هارمدن ىلءتاموهل دس لو همد ندد-حو

 مولاوفأ نمور فكما اوفافألا نم مونطا اويبهوةشاوهورسا.نيَعفانملان ع دراصصا هر ربخ ناك أم بدغلاب]_بوهيلع هللا ىلص

 هيا يبا رعي مدت ينكر ق اوذتكسا هبحاصالوق اود ؛تاكمهضعات اق قحنينم وملا فو مس و هملع هنا لصدمف



 نينانقس ,وباوامماعْنْدَو دود و ةمغك ١ ارهظولعي نا هثعهشا ىضرالالب سهأ لبو هيلع دلل! ىصذنأ كم تف ةسقىف مق وهاعطملا

 نباَمعلاَعَف مع وق ىفم المالا٠ نك ع نال _قةمهكلا ءامةي س ولج مه: ءهلا ىذر ماشه نبش ,راساو دس نب باع و نب ج

 اك ا دوم د دوام اثرا لأقو مو. لا اذهريل ذا ادا هللا مرك دا دءسأ

 ََس 2 :نااودادقملا ملسو هم و هلع هّللأ ىبههللال وسو ل «رأة السر نيعرأ ةمشحلا كلثوا واكو دأ

 لس .وهملع هل لص لاه ظفاىف و هتيشخ نع بيج لازناىناهمءىلا هت هللا ىذد ماوعلا ٠ْ

 انأهت .*ىلاعتءنتا ىضز ماعلا يرعب نادل لاذ ةساطا هلوه شخ نعاس لزم , مكفأ 1

 ىراكر م ,نئكل الجر نيب رآاه دلع وذااغ اكعد والا سد ادقا ىحاص وا :هلل' لا ؤسرأب ْ

 ىلع هذع ىلا اهلنا ىذهرحب نااول -و هتوءوةم من نمامو نيعنرا دعب كلذو 8 رنا 3 ا

 اوه وعشت الس رزي# مسا واكو ىا َن وكر ريشا ا أمهم رع شف اتصف لاهو وهو ةسرفأ

 عسسل هل لق مث نمو ما ضرالا هةءامأف هنعىلاعتهللا ىكر ريب زلاهندق هوبا ةملانف |

 نب ريب زلاانأ مهل لاقو هسأر نع ةمامعلا نع ىلات هللا ىذرردب زل| ىنثكو ىا ضرالا

 مكتاضأن منشن امهايشنءناّدي ناد ارنادسأد وسال ١ نتدادةل اى اص ووغغا وعلا |

 هيلع هللا ىلههلنا لور ىلءامدقو امهتءاوذرصتاف َ يؤرصلا مكس ناو مكتلذان مش اي دس ١و ا

 دجتال و زيج هل لاسقف مالسأ ا هملع لد همجرلسو لعدقلا لعدن عناكو قلب مل مو ْ

 هس ىرمش نمضانلا نمو امن-ميفل زاف كبامص آن منيل < لا نيف جى مات ةكستالملا نا |
 ىلءمانأمل هج وول 0 1 ىلءىفتاذ رب :اهنالسقهنأ مغ و 3 ”الاهتلا تضر عانغت ا ٍ

 لاقانه مهضعي تأ ارو مدسقنا5 هلكواهلامشلث مها ل هفسرشب رقارممهعدمو ةز بها

 جيشا مهل لاسةفدوب ولة عمان وكر رماه د امل هننءئىلاعت هللا ىذر نر بده ىقف'اتا ناز 1

 دوف وعدو ىلام ايننل نأمكل لوف مروع نموا تنكس كتمأ كرضبال 7 ظ
 هدف ذ اممم لّرتا ىلا وهن ةممأ نب و رىسع نأ هللا + دهر ىز وابا نبا مالك ىف قوه ولاقت أ!

 ممضرال اى عق وذ هما ذاب يف تمقر 5 بيتس همك ىلا تح - لاق هنعىلاعتهللا ىذر | | ْ
 ناك كل ذنآو ةمماشهلا ةريسلا قاسا قفا ولا وقناده وضرالا هتعلدبا | هد. رأ ًارذتذثلا | ْ

 ىلاءث هللا“ ءامشن اى أس كب رخنب نامةسىف ألمع اراصال ولو هملعهقتا ىلههل درا د نيدع |[

 ىاتيل ممل !نعهبهبو بلقأ 'اقةمسشألا ىلعالر 2 «:ءىلاعت هنا ىذر بدم> ناكو ىا

 أه وفه و هللا ل اوُطكماَِه وى كولو او ةيريوح رج لدندىلنك نأ مهلا لاقنةلعك ١

 مالسا| اوةالدل | هماع همنا اوهسفنل ىذر ىتلاهتلبق و ىبهنج ول عسي عنلا هقول قاقف

 مهلتقا وادد_ءمهص»ا مهلا لاقف هنعىلاعتهللا ىدر بيم ملءاعالوني:مومالو

 ىقااف اممم ىلاهت هللا ىذر نام سلا نيةءواهملاق. .ادسأ -ممرداغتألو: اًذدب
 ال ه:ءىلاعت هللا ىَد رثدم> ةوغد نيم و هباج ىلع رت رالاىلا اهسوم نام 5 35

 سول

 لاّةذدوسالا بارغلا اًدهرمغ
 ا ولوأ ل وقأالن امس ولا 0 2 ا 2 م ا

 حرش و ءا.رصألا هل _ه هيريحال

 ركصذ و ّماقىذلا تاعلافو
 تامعو ت هبرآل الاسقف ملقم
 ىلع علطا ام هنا لور: اد ادي مشل
 كريخال اوةنفانعم ناك دحأ | ١ ده

 ني وهلا ىف بمغلا (هرابخ ان نءعف)

 82 ءوهلعهللاىلص همالعانم

 كدسأ هيدر ركمىذلار مسأا ةقصإ

 ىف هناو ىدويلا مدعالا نبا
 رز خ علط ىف ةطاشمو طشم

 ةطاثااو ناو رذرمب ىنهنأو رك ذ
 ملا بأ ره طّوسام 5

 بيوص قى تازئا. منال بقو راغلانلا ةباهذ ل ءال نمو هدلءهقتا ىلص هشارف
 هءاءو ى -او رعساان 0 دارأا ا

 ءاشغلاك هءلعن وكي ىذلا عمالا
 لس وهيءلعدللا ىللصلاف ام ناكف

 لسراف ةقدااكلت ىلع دوو

 هيادح أ ضف لو هلعدللا لص

 ركدمأا «امراصو هوحر خسف

 قيءادورو ءانطا ةعاقنك

 هيلا .و هملع هلل أ ىلص هنأ هريسغو

 ةضرالال كأي ااطاباةنع لعأ
 اورهاظت َْىَ اشير ةةفيصصىفام

 اوعننم نيس مشاه ىلع اهب
 س وهيلعهلن أ ىلصىذلا مات نم

 سعد اةضرالان او نومي سي رق
 ام اهود-وفىلاءتهلنا سس ايف

 تمدقتو وهب طعهللا ا

 روهطمس صعب قاو ريخأ اك |مئمريثك* اكمدع,نوكت ىتل ثداويطا. ْ نم هي ريخسأ ام عم هاك اًذهاوماقي ةثعبلاءادسا فةصقلا

 يمهل لوسرنا همعهللا ىذرةربر هلا نعهصخك ىف ىراذمل ءاوراممدمونوكيأم هيريخأ امفإل و هيلع قل ىلص ربخااك

 ماشاانةف 2و رعب دمى هوىاى رص ألق ذأ" ىضراخط ا صرأ نمران ىرخ ىجةعاسلاموق وقت :ال لا لس رهيلعمللا



 قنا ص بنلا نع هنعمقلا ىشز بال نينرع نم تع نبا لماك قول - ارم ثالثو دق تهد ناب واهس ناروحة ليت لم ىثو

 ىلع هسرش قرع نا ظذالال اك ىريصم ليال !قادع اهل ءىضترانااءزاخ اا ةيدو !نمداو لمسد ىت-ةعاس امو الل -بوهماع

 ةعباشلاةئاملا ىف'ةنيردسلا,ترهظىت لارانلا لعويطناذهو 251 فالط-ةااةمالعلا لذكر ىراذملا

1 9-3 
 ةوح "الا ىدالهتسمدحالا 9

 ةنا سون سجسو درأ ُه هنن

 ثلا" ثالثا اموتأدتب التر

 لرقالا نا عجو دوكذملا ارهمشلا

 صءاىلع ىالااهماد_ةالرظن

 اهروهظىلارظ:ىناثااو سانلا

 اتكرحتّدتشاو ماعلااو ص اخلل

 تدتراو اهتفحر تء-اظعو

 تاوصالا تع ةواملعنع ضرالا

 ا ماارظن نأ ل .وتئتاهيدادا
 ندي أى-تهك رحمن كر ارح تءادو

 اولزازو ةكلاهلاب ةنندملا لعأ

 ةمدللا مون تاك الق اديدشالازإ
 ناخدولا ىف راثراسهنا ا فصنف
 عامش عاش مت مقافدمد ىهأ كارتم
 راصدالا دع ىالعو راغاا

 نع فالط ماا ةمالعلا ل-ةنو

 اهدي ناكمه نأ هنرك ذم ىطرقلا

 ثلا“ ءاعب رالا لما ةمظع كلوز

 نيسخنو عبرا ةئسةرخ الا ىداج
 ىمحضىلا تدءازئتراما!ناوةئاتسو

 دذع ةظر رقيب تكسف ةعجلامو

 قاىرت هيلا فرطر ميءدملا عافت
 طخ روس مياعمظعا دابا !ةروص

 هيقلك ا|جدقو كالذي لأ ىزاكعو ىداز هبفعضأى دوم ني: موااريمأاناذ- 8م

 'لاّقو كيبصتامأ ىغلب ةءشغا 5 لاقفاللاة ماذب أ هنعولاعت هللا ىذررع هللا

 لق نيد ىدلع نب بدم هرمطس دق تذ ىدحإلو سأنغ نه يلام يذم هول اريمأ ب هللا و

 رعد تءكلذهدازف 9 ىلءىثعغالا طق ةسا<ىفانأ و ىلق ىلعت هرطخامهنئاوذ وذهن وعد توومو

 نيِنمٌوِإ اريمأانتنالاقف كلذ ىلءردقد ن ماللاةفرع ظءو وار امهنع ىلاعتهتنا ذر

 هد_فثانوىآف كال عىلا عجرا هنعىلاهتهنا ىذر رعهللاةذ عاطتةلاقينأ وهامنا

 نيريسنب!ناكوى١ ةرعهلا لية تناك اممنءىلاءتهللا ىضر هثداحنبديز ةصقنأ

 قارعلا ىلاوادابز نافهنعىلاعتدتنا ىدرىدءنب ر تصر ع -* قءدرنالضافامدور حو

 في دارك فيرا رمش .اءاني
 ىريوثذ امو حارباو نوصألا

 ل-> ىلعرتال امنودوةيلاجر
 لاه ه.ديز:لاملاو روذدلادخأب دعرلا) ىودكىودهقرزأ أرمتو رعحأر مكلدعومت نءح رخو هّناداو هتكدالا

 ةلبدللا أي ناكو ةنيدلاب يرةىلارانلا تهتنا ومظعلا لي اكراص مهبل دن معتجاف فارعلا بكر لا طا تونر
 اهتق رحافن ملا ىرق رق نك رقىلات مناو رحل اناياغكن نالغوامااهذهنمدهاشب وورانمست لو هملعهتلا ىلم ىننلا] كرم

 ايف ةريثك ىلةقةروكذ ملا ةيرختا ىف اذافه.:ءىلاعتهنلا ىذرديز لغة لزرن اهل لاهو ةدرخ

 ١ ةوعدلا كلة هيسصت لى اه نعل ازمينشل عسطض اقماع ىداذا لدبرلا نا نولو ةاوناكم

 1 ضعءد ىلعه:ءىلاعتهللا ىذر سه اعنبدع_سهنءىلاهثهلث | ىذر ن اطال نب رع ىلودقو

 || ادو نحهعم د وهيلعمدقا.إفهاعد ساق ى وثغه قلي باصمهناهل ل .ةف ماشلا دانحأ

 د نمراك ؟اموهللاةذىرأامالا كءم سا هنءىلاءثهلل ا ىذر رعهللاةناعدقو ١ زان و

 اةالسلاااروص ل ةقرلسم لكمأ نس ىذا اوههنعىلاعتهننا ىذر سه م> ناكو هاؤعأت ءانءالا
 | نأ ىلءلدياذهو ةئسناكف هئسحتساف هنعءالذهغلب ملسوهيلعدللا ىلد هنالىا

 0 ه:ءىلاماهللا ىذ ربح ةصقن 2 تاتو لامتدق اين رةنراحْن يدب زةعقاو

 ْ عومشماافولد وطع نءمرب بدمخ ل .قامهالص نر اع نيديز نا فورعملاوروذلا ىف نك

 |هنعىلاءتدقاىش بي>ام_هالصلاه لتقلا ل بقنيةعكرلا نعل ئسادا هللاهجر

 أ دل هراض- انكي واعم سه أف هن واعمىلا هى وهنعىلاعتهللا ىذرذ واعمل .ةنم

 هسنءىلاعتهللا ىطر ةيواعملاسقف نينو اريمأ اك _.اعمالسلا هللاق دي واعم ىلع
 |امهال_صو نيةعكر ىلصأ فوعدلاه لدم ذا مدقاإف 42 اوهرضاانا ن نيئموملاريماوا

 ا وظلت امهتاطالىىدذلا ريغىلا اونظ:نآال اول هنء ىلاعتهللا ىضر لاكش نيةةمفش

 ا ىلع ذأ: اار ادهن : دل !ءاجو هنعىلاهتهللا كردي واعم جالو هناصج] ع نهةسوو

 1 هيامصا و رع لةةىؤهللات تيثخام أهل تااهدعقاملف أ تنذأذاوتعىلاعتهتنا ىذر ةشباع

 ْ نبثمالا اهاورامءىلاهةهّللا ىذرةنراح نب ديرة دقو مهلعد مش نممهلةةاغا لاه

 ١ ىلال> رلا الدهب لا5 فئاطلالج رنمالغب ىرتك |ةمراح نب دب زنى غلب لاف كوسا

 ا ددعلال ع هي محام .رخةالصا|ناىأر هنالىا نيةءكر ىلع ىءددل لاق هلة:ثآدارأ



 نو نموكمن متنو ايان تحت هس 0 وع ااا اًداا |ضفب ىللاق دى ارقام

 0 7 ارق رأنادقمفاو ا |ىقو درع اد ءاعاوما

 واكم هاك ى لهل انأىل“ لدياد»و رسم( الص مهمات رقهال اوه تالق لسنة لط لا

 4 وص عمم فلاو نيجا رلامسر أ اءتاهذ 0 !ةةملىلان 1تءاصانإف لاق

 كلدل فنا رلا محم التي دانن"ىلا عج رف أمس نيل هيلطيح رف اذ باهنهلتت#

 نماهذغناف اهيدنعطنران "ل عش اسر ىف ديد خ ة رس هدي س .رفىلء سراب اذأف اناث
 ةعباسلا"امسلا تنك نيدجا ارلا م -ر ا ىلوالات وعدا لل اق 1 امم م عق ةوئهرهظ

 كس الامل ١ وعدالف اذدلاءانممىف تنكس نجا رلامحرأابةاقلات وءداناف

 راصنالا ْن مل ]ع دوهملع هللا ىلصهللا ل وسر باص نمل راثاذلثم عق ودؤو )ل م

 ةاهحب رذلاعز واكسأت تاكوقافأالا فه ان رقأ سؤ هرخ_غاوهل لاسع ردا ؟: ناكو قاعمأب ا

 5 نرتام لا فذ كالثأف ىلاق ل ءمام عضال لا ةف حال سلا ىف عقم صا هرقلف هرافدا ضءدىف 1

 عب رأىلصاىنرذلا.ةذلمدالادبزأ تاو ىلذ لاملاامآلاتف لاملاو كنأشفىدنمأ]ا

 دود والاف ةددم هرخآف اعدم تاعكر عسب 1 رأى صأض وا ني شام لج لاتخ نادكر

 كروي : وماذبالىذلا كلب و ماربال ىذلا طزعيكلأسادب اهرئامل ل اعفاندمحلا شرع اذا

 ثالثكذرركو ىننغاثرغمايصألا اذ_ه نعل نأ كس ”رعناكرا "الم ىذلا

 صللاهب رصف هدسز ةىدأن ءماهعضوت و را لدقأدق سراب وهاذاق تاره

 تنأيااتنأ ١ نملاسةؤ مقلاة ةقاعمىلاىلا لق مم هل:ةؤسرافلا هنعطفدو 2 لأ

 ل اوالا كئاعدبت وعدة عنا ارااءامسلالحاذ هالمان الاه موءااكبهتنا ىئاغادقلن أو

 مة مة مؤداىىسأا ل_هال نوهت ىلا.كلا كتاعدبّت وعدم لل اب اوال تءونذ

 الا هلة يلو نأ ىلاعت هللا ت تانكسفأل مءاعدى ل .ةف ثلاثا كئاعدبت وعد
 يظن عق ةودقوىابو ركمريغو أ ناك أد وركم ةلبدتسا كلذ لعفن ه هنعىلاعتهتاىذر
 نوأيا وناك مهنأ وهو هريع ل هذ ىلع ل سو هيلع هللا ىلصة ازرق ثم - نمىا لسا هذ_ه

 لد ل را ىلاريش ب لج رلا ناك فامضعمب ملسو هم هءلع هللا ىلصوبناامهةبسدقالصا

 ى نذر داعم ذل ؛ ممتالصف م وقأا عم لدي مت مهدح وام يلصمف نيت اوأةدصحاو و ل وشرف

 َتدْمَق ةغاهياعتنكالا ادبأ لاح ىلع لس و هماعدللا لصودحأ اللا ا ل ايقنللا

 هنتال ونس رىذقالف هعم تق اضع مل .و هيلع هلل ىلدىنلا هقيسدت وءافس قةيدسام

 هنا لو هرلهللا ىلصننال اوسرلاَهو هءلعام ذقن ماقةتالص مسو هملعهّللا ىلد

 كرداام ل وهيلعهللا ىلسهلوقل+ ةازهناكو ىااوعندافاذكسف ذاعممكلن سدو

 ىلاعت هلا ىذراديز هنعىلاهاهتلا ىذوةممأ نيناوغصح رخاواوتافم 52 افامواولدو

 نياسسم

 1 0 ةعل رادضرعو
 داهم اهنمحب ردكصضرالا هحو
 ديسسلا لاف راغضص لام حو

 نأ ب دال خيرات و وسلا
 نءدر' لبجصسسل# همس نع وقنلا

 لو ارث نم تدئفو * لج ولالواس
 راولءانور واحلا يعود لجالا

 عالقالا ىلعاومر و«راقفتسالاب
 امعدبوتلا ىلعو «رارصالان ع
 اوعْذو هرازوالا نم هاوسرتحا
 نءممهلانو علا ومالا, ةقد_دلاب
 ورك ذ نكعالام عزفااوفوللا
 تاذوهنءهّللا اهفرص م هرص>و
 رهظو * لاما !تاذونيسعلا
 هءلعهتنا ىل_صانس "زكر ٠ رب راسم
 قهتعلط ن-ع و«هّيمأف سو
 فهاوملا قو « هتقرقدعد همقار
 نانثا رانا كات ةماقا ةدمنا
 قاهؤانطناناكو ام هون وسو

 رسدهش نءنيرشعلاو عباسلا
 قو حارعملا وءارسالا هلم بح ر
 ىنالط قا اةءمالعا ىراضأا ح رش

 ىةروك ذملارانا!نآرهطدقذ
 يلا رانا ىه باسملأ ثيدس
 هوهفأي هل .داىحاو ب ترهظ
 لاق "الذكو 0 راع 3 رآقلا

 ناكو ل-س-ح رشف ىووذأا
 ندذت دقو همانأ ىف اهروهظ
 نءاهجورخروما هنالث | درعا

 نمءاجد ةنىف الط سلا ةمالعلا لأف رص لال اقفال ءآةءاضاوهوتااكلا ااماوادحو دوو راشاابهنمداو ةالمسو زاوخعا

 ىمامل ةمىلءائرصإ و وءامع مث نماهرمصنأ هن اريحا نم'اج هنأرك ذمتامالملا تَتو تادام" الا تصدق اذه تيثاذاف هنربكأ

 ن , الاىلا رول رخأر انقر ةر شمل ضرأ ىلا سانلا قب وست ىلارانلااماو دامعلاو كش عمتداودارملا هنأ أنيعتف ؛ 8 :.دملا هيلع



 أ رن وعيار اوك ة كس فد زاد ولأ» هآو نم عقسان نو هماعملا لورا. نو هد رعق نم خر ىشو

 ةا 0 10 و 7 000 و رخ ب را نارخ رح 2 ري نار 0 اا

 رابخأو ريشنااو زيشملا رك 8

 راغأاو' 'ةئملاو رامفلاو راربلا

 كادر غو ةمادقأا تاصر و

 ْن ةوك نآلصفلا اذه كل. 3

 ءازتأ ىلع لشن اد رقماذلوم

 هناهتولتاو ةراقكر ذامدو

 «(هنأ اردتم نمو ذع ملء ىلاعأو

 هيهللا ل ظذأم سو هملع هللا ىلص

 هنقلش لاك م هرهسع ىلع ادئاز

 طر هرثو هنوق هان مجوهنز وصلابو

 هلذ > ماو هلعروؤو عادم

 ىلع هنذرافو همّننآهمزك ام لكو

 | نأ برح نب نامةءونأ مفي رق خرا 5َردع اووي هيهل ةةمادل ىل |وم عم لأ ىلا هثع

 | ن : الاد بحت أدب ةنانهللا كدت كنأهنعىلاءثهللا ىذرنا.ةسوب اك لاق لد ةللمدقأنأت .

 ]| هلاكمو ن" الا اع ناس اامدتاو لاق كاغأ ف تنأو هفذعب درضت كناكمان ددع
 ١ 00 نامةَد فولا لاس ىلهأى صاأ لن ىلا وهند و و هس 4. .ةوهىذاا

 نغ كلذ ل كمل هو ادعدجت بامكانك ادحان عاد سانا ن اد داما

 هنعىلاعتهّللا ىكر سيخ ىف حالا اوعض ذوانأم - مماقىا هنعىلاعت هللا ىذر تيمخ

 هكوشفد ويلا يأ امها واللا كناكما دخن ابك ودشاتوةوداث بوادمودو

 لثغلاىتزلمقو هرهظنمةدفت تح هزدضرف خرب هنعظىاىل اوما كلذ همدقىف |

 0 وهوئذلاهئعىلانعتةقا ىشر مداعلتق ةالو اناعاأل اددز 1 هس د نعهتنةةاودأ رو

 : نا و ةفالس نمهوعساءس أ رذخا لي ذهتدار أ مدنقنام ىلع: 4 د رمسسأ اود

 1 نأو دعيت “انما ىطمقز مههضغ مالكو ادا دمعنب ةيلط ىلانب ةملط با سال و

 ٍ أه 'اضاقهبا وبلا قب لك قاموس رع امهالك اهيدا او ددخام ولك م اذذاميكع

 ا |ىفامرنيس لوقت الخ ا ىبال وةتقاه ”رتحق هسأز عمد 1 مسا ا هر 2

 ١ نا تاعخوتريلتا ه3: قار ريشتل هسأر لغتزدقن ا تركن مئالاىلانيااناو اهذخأ "7 كلدذق' رخهز هنَص رأا فاصوألاو

 ةدسوملا "انما! نوكسو ةرالمنهملا لا دلا فب ربالا تاق. مذق:اك ةقانتنأ امهسأرب هىتأ | نه ْنأَف نامالا ماس نم ها

 مهغجنو قثراطة مك ىلعا ومدقان لك ةنعىلاهةهلل | كر مصاعد د : وأ م مار رسبأت را 5 منا | | لامالاخ دو ناعالا

 (هكاعلمدلا لةءافلادىاىداؤلاهللاث غرفه أنف ىدكج ى-هوعد اولاقن مهم ل أ هع به ىل فب رشا لديه

 | ىف مساغلا دق مهئابال شي ردن م سانا و قردلا َن يعن ىهتدفهلل اذار ثرح هب به دف | حد 1 قاد هبآلو هل رجا

 ْ ني ظفاطا لاق ممامظعن ماظل قهنال ةناولا ل ٌىاهنوق درع هه تامل ٍ ىل< هندن هدها هام لك ف لثم

 دعبل سو هنلعفقلا ىاصقلان ونسير نذاناربص لقا هدا عنا طدغم ناس ةيقع هلعارك ٠ ْ تازدةوتايآ امو هماعدللا

 عن هلت هلك رخام رغشا لامن 3 *”مولاف مادقن ا ىا ازدين ما وق 4 نا © ميظع ىلع لر ىفو هد_هاث. كب

 || لددسلا ناناورهشيلو ىاةتك رترباثرلا ن١ تجدوا ذب اور عوام صاغزع مهلونا لا دهانشلانأث ه تفاطاب قالسخلا
 هعالزاكرشف سعال ن أهلنا اغذةسنعىلاغت هللا ىطراسهة اع ناك و ىأ ما ةد_-خأا| كلذ ن طا دا ىلع لدن ةرهاظأا

 ىفال كلنا لص لق هللا بانتس اف هلت ىم د نا هلثا اغالدن همة وةنادغ قرم ظ هياقفدروأامىلءلءاذن طاملا

 18 رد قو و اكندهس ل الن نامصاقر دنا معطف مالك قزىأ هن ومد. هدالو هنامح دردهلنو فرامل وم واهلا رم

 ٠ ةريشوا«الؤهت لقوا ذه توضع مصاخراصف أبا يكر شما أسس ادم هدا دف ٍ لوب كن راسو لا

 3 ماس مادا دا مولا لاق مق ماغاو شب رقرنتاونأبلا اوجرنعإ ٠ْ هندوصودا هممت يتلاوهف
 مسمع هدأ نسالا رهو 5 هسا فكي رش ى ا .وةنذاك لماكاا نسلط َهَقمَقَخ قعد مم د - 06 7 0 6-0 - 1 هذاا ايام

_.ؤهياغقلا ىلع اذار [اوهريغ نود هير وصو هاذءم مت ىذا اهبل
 00 نىعا ىلع 

لضملا لس اهم ازقواكر تشم ضعبلا كا ةذوكتامضنعيب فا.
 انتو ىلا ةدايزلاب اشو هد

 نع هزكم

 ا وة ةمسقنم 4



 ندااحن ارئالا ىف وائست هب توا ىذا نسللاو طش وأ هناهشمدارملاق نس.لا 1 ءول يأ امعال بو هب هماعهللا ص هلوقاماو

 الفل صفا اما لاقفا دال ف ابهر ىت 5 َكِِدَدِبِس هلِيلاقةءامحالا ضع لزتفايأ رسب باانمديرس ف حيرخ هنعهللا يذر دملولا

 يالس راابدق ىلِع ل وسرلا 229 «دعدلل ن1 يضر دال لاذ ل أل رلالاةزاهبةطاحإلا ن كءالهئاقصنالا ىا

 هللالوسر وهو هب قما: ةلاح ىلع - 2 < . : !١

 هنأهمزالن ف ماك غسيل ل همي ||| امال بساانبف اهلا لو سرايا لو هيلع ايل ههنا لو+د ىلءاومدق نوه يف
 نم همفر َوصنام لكف ةباغلا غاا | مالسالا عئارم انواع ونارقلا انو رق. و نيدلا فانو ةمي كيا نمارقث انعم ثءداف ْ

 اداكلملا ناث 11 اي يود لا | عسجرلا ىلءاواكسج اذا رج اوراسؤر ةنلا كو موعم يل بودملع هللا ىلبج شعبا

 اا ديربام ءاندا الوسر ثعلب |اودخأنصوعدف فو.-بلامهيدبأيلاجرلاوالا اورعشي ل اليدسد همهملعا اوجربصتسا

 ثح 0 2 لعزد-ةءنم لست ا ,بيصأ نابرراجل 0 ب ١ واق, 8 1 1 رممذامأ

 3: 1م 7 ةيرمجلاقةهنعيلاعتهلا م و لاا درع ناك 3 رمأن أو ينانثلا 3 رص ةاهتلا

 انيفثاهلنال اوسرأبا ولاقذ د ةراقلاو لبدءنم اطهر مدة لأ عدبج رلا ىلاى وةغاات ص

 ىلاعتتا ىذراد# ص لق وام اعمييلعرعأو لاق ةصقلا قايسف هنكلاثي يللاامالسا

 ةنوومرعب ىلا ءارشلا هن رس يه ىلااهد عتب رمبلان عر , رس اهذهرش أو امم

 ةيقراهتاواسيم هببنم مزلدإلو مان
 اهضنو هتلابست موعنال لسيلا
 ةدر ىذتةد هلق نم عنا ا

 هتددق لل هةىذاا | نف موياعةدئاز
 هيلع هللا ىلص ىطعأ ام ةذرعمىلا

 نع البت: بهاوملا فيهو
 3 لاق هنأ موضع نع ىطر اا

 هءلعهللا ىلصهئسح ماهتانلر عطظد

 هةسح مااةلرهظول هنال ل وا

 ىل ص هم ب وداتنمعأ تقاطأ امل

 كلذ نوعان را ملسوهيلع هللا

 ههحر ىريسص هو..أا نسج أدم و

 لاق ثيحدللا

 ىرب سلق هائعم موف ىرول | امعأ
 مدقةمرغهئمدعبلاو برقلاىف

 د_عبنم نيةيءالرهظت سفشلاك

 مهأنم فرطلا”لكتو ةريغص

 .. ةيزمهلا فوق لثماذهو

 « (ةنوعمرلب ىلإ م معىلاعتدللا ىذرعا ارقااةببرس)*

 0 ا ا ع 0ك
 معوهوريغالد ملا,ءارب ونااضيا4لاسقي وىا صضاعىب سأر وهر جامرلا تءال_ههل

 للاة:نيءا د ارونيسرت مسوديلعهللا ىلصديل|ىد هاوىا هباو دل مةطلا نإ صاع

 نع تءم (ةياددفو) كرم نمي د بهليقأ الإ ببو + برلعهلتا لسد هللا لورد ٍْ

 دقيلاهنلاليبراوابب رفديلا ىدها هنا ل مهسلا مالك فو (لوقا). نيكرشمااناطع

 لبس ةكفر 0 ميسم صل هر ىلا ثعباف عيجو ىباصا

 دب لا ع نم قة سماد زلا ىلع مسأالاه نب كرمشملا ديز نعت + من لاهو دب ىف ن أ ههاوا

 || ىلا املا عميرف خلا انااكمهانيللاوم نهاد منع ىسمنهنالا
 مل-ءأهللاوبرقالاوهومل, .ةنوكينال مكى مدةنامدعب ناك اذهل علو لاخاذك نالاا

 مفدما اهاعد وع ال_.ىالا ل .ى هيلع هللا ىلصءليا ل وسرهملع لص درء سهأع :وباهماع مدقانأف

 ليلو ىلا فير شانسجا يما اذه "ل ما ىراىنإ لاقوئا مالت_تالا ع نعيعبنإو لس

 كرام ن نمالاحر تدعد ».ولبالاق مث ةيانغصل افددع. نا اةدلش صا ا ىلع كلذ ده

 كلا وءيحتسي نت ودر لها ىلام_مت وعدف ىلس وُيو هاعومب مه وىأ د ل هاىلا

 ه«انال كئافص آواثمامغا ||ادامهلاناءارب والاف مهاعدجت لها ى شا ىلا ليسو هماع هبا ل صدقنا لوسرلامغ

 ءاملا موصل لِبثم ص 0 يي 3 0 3 1 1 ةمجانىلاءارب وواحي رخو لما ىلإ سانا! اوعدءافمه:هافىدهعو ىراوج ماهو

 هتة.قجاوغلس همة ص اون آىعد ىذد ورعنبردنملا مال بل هيلع لاو در ثياب ب اضع راسا هةدعا مهري او بدق

 كي لء الا نأاك اهيداءلةدكجإملا ا 1 17 وهيل ااواصوامدي ,ايابغاو مبا اوعي بل منال بس« و 01 ١ ىلص
 درممالا

 نعامهريغو لبو ىراذلا ىور دف فني رشلا هيد ءائابإ فقتي ريشا هناذ فاصوأ ن مهل رك ذيف عرسشذاو هريغالاهروص

 ىدمرتا اكدر رواةلجميبحأو اه وسافلا 1 نس !لببوهيلعوليا ىلصمشبال يبيبتاك لاق امبسهتءدهللا ىذربزاع 0 ءاريإا



 سول ن" كسر سو يلع مقا لعقار وسد نم خا[ تيرا هنعهللاىذرةر ,رهشلا نءقويبلاو دج مامالاو

 ههجو ميناعمللا وقد ربلا ورو“ اة د َّناىاههح وف نسا نابرك 5 اهكلفىف سعتلا نأ رن ءانعمو ههحوف ىرع

 همم ضءب ص:ةءالو فن رشلا

 هلاودوجولاكبءىذيالم

 رةسم الا ب نم حارص هيف

 قرمشم مول لك كك .- سوشيف
 ره سه لءأ لك كه وردتبو

 بزاءنيءارياا لمس ىراذاا ىو
 ل ]وسر هحنو ناك اح معهللا ىذر

 لهم ا .هلئأ

 رهشأالشملباللاةف تقم _سأ 1

 تمسا|لثمدا رآ ؟رئاساان 1

 أه شا ادزءاربلا هماعةرف لوطا ١

 ىف ىا اره-ةأأل_ةملد لاهو

 لئمدارأ لئاسااتاوأ رودتلا

 ةلاقصلاو ناعمللاىف فيسساأ

 همها ١ىلال دعو كلذ ف وذل ل اَهَق

 رودتلا نمئيتفدل اهم رمق
 لئاسلا مه وتاَذر وهفناعمالا م

 ثاو هنا, ف.مسا| ناعلك هناء

 نامل نكل ناعمالا ىف هكراشش
 000 واسال 2 د رمسلا هحولا

 لئاسلاّ ألة“ موضعد لاقو

 اذ_ه ىف اعمس امنع لأس
 هيشنلاّنأىاةراسا ثددالا

 هن .اعرا ارقالا ق.ليالهثسكالز 3

 هللا لوسر هو هش لاس ١١ نال

 ولو ف سا انو هيلع هّللا ىلص

 كالذافىلوأ ناك رمقلاب ههمسش
 رمق !لثملي لاقفءاربلا هءلع در
 الع رمقلاّنال هبمشتىف عدبأو

 "للههملاءاخلاءغارساوثمداهولزتا لذ دوسةرا#ءاهيف ٌصرأ ةّرااو ماس ب ةرسو سعاع ب

 55 اةلاردهلت راهكلذىف سول انابر 2 همس وهف همقأ نود ال

 اىذلاهنالئاول طا.مدلا ظفاذارمصتقا هملعو نيعيسسىف لق 5و نيعبرا فهنعىلاعت هللا

 || نب ظفار ارك ذو ىأ نيهبملا رام نم هياعص | نمالدج رز ”الثىفلمقو ىراذلا مص ىف

 | نيعبرالاناننيعيرا مهتوكو نيعبسم موك ني غاب نكم هناو مهو لمقا ادهن أرك حج

 : نآر ةااوعا ارقممزالل ىاءار ةااءإل وهللاه واعاسا وك ةدعلا ةمقب وءاسوراوناك

 ْ مهواه ن نظ.فنأ ارَغاانوسراد_و نواصي هلا د دملاةمحانىفاوعقجااوسمااذا اوناكنف

 نءا وب عسا عبصلا هجو ناك اذا ىتسم ملاها فمما دصسملا لها ن ظن روددسملا فمما

 اواكيعأ م امهضه مالك فو )سو هياءهللا ىلصى أ :اارحىلا كاذبا واح .واو.طمخ اوءاملا

 اماهط هينورت ركل و.بطخلان وعمل ١ اوناكولمالاءثآر ةاانوسرادت و راهثلاب نوط

 أى رخااذىو ةصضادهنولعقرا وناكم نأ ذاوطافانماللاسقي دقو ةفصدلا باكال

 هللا ىذر ةرهوفنب صاعمهتمناكو .رخ . الا لعفي موضعي ونبهالاد- لعدد موطعل وا

 | ص رأندب ىهو ةنوعمرثب اولرن حا .اوداسف راك مها( وهيلعهللا لص بدكو) هقعىلاعت

 ْ هللاودعىلا لبو هل عهتنا ىلصهللا لو سر باك كل امن سن أ لاخوهو نإ لم نب !ءارل و

 ءاريىب أى انباو صاع بدء ظذاىف او ما ب سأر ود و ىاهّننا هول لمقطلا نب رهاع

 ري لها املاك نأدعب ىاولةفدملعا دءىتح هناك فرظن ل هان الف مةققاك كلام نير ماع

 لحرهملا اذهل ]وسر وهلظاناو وم اب يلا مأا لس وهماعدللا ىلهصهللال اوسرلوسرىلا ةنوعم

 ْ ةمكلاسر تر ريكا آهنلالاثذ من رح ل همن نمذف ع هبلجف ع رلاهنعطف هةلس نم

 اوبأف صاع ثاغتساىا مولع خرضتسا غهسأرو ههسو ىلعهصضنف اذكه مئلابلاو

 هدهعضةئوهنراسش لد زال ىاءارب ىأ» رغد ناانا اولاف ودم / مهاعدامىلا 1 هوس نأ

 ْ ةيصعىطاممدااظفالا لاك ميلس نم لئامقو باع رصتساقارا 0 مهادقعدقو

 هلئاقناك (لوقا) هلع ف سلووبض»لاه ناءاىوممضهيدازناوك ذو العرو
 ا هليقرك ذ نم معم ملءاعدلا فنا لس ب عجب شو هيلعمقنا لص هنوكن م ئالذ همأأ ىرمم

 ْ هيلعدللا لص :ءاحةنوعم ركب باح او ع. رلا باص ارب نال مهعمم مهجامتا هنآ أ قأسو

 ا كلت اعدالف لعاهتاوادح اوءاعد مييلعاعدف عيجرلا باص ن املس ودحاو مولفف لسو

 ْ مهاوطاأ ىنحاو برش نتا ىاءواج ناوك ذولعروةيصعى م ىنأ ا هياللا لئامقلا

 | ىذردبز نس نءكالا مهرخآ ىلا اولق تح هوان هو مهو“ .باوذخا م هوأرااف مهلاحرف

 ا ادممشقدنحلا مون ول لقى لال دهر ساعن" دكر هلا نمل .و هز هل يا هنمىلاعتهقا

 ' هو جس ع جس دوج

 الاو ند ه”نكقمرمةل!ىلار ظانااواهةعذي نيعلا ف لقثالو ع ذي رحريغن مورووهدهأشد نم ملكسونو رود سصرالا

 هللاقالسرّنأ امهنعدهتئا ىذرةرهم نب رباح نع لسمك ورو فهذو لالكهنم رصمال لص لا رظنلان اق سوشلا فالذم رطنلا

 قارشالو اهلا ف سمثل لثم هنأدا رئاورمقلاو سهلا لدملب اللاقف فمسلا لدم اشو هيلع هنا صدقت لوسر هجو نك ا



 ىذرةريره دونها ورثدةس ىف ةلاسالا عمةرادتسالادارااواليوطالاريدةسمناكد مفروئلاوةرادتسالا فرمقلا لمو
 ريودت ديد نكي /ىأر ودت 4ع وف ناك هنءهللا ىذر ىلءنعثي دس فونيددلا لسأ )سو هدلعهنلا ىلص اك هنغءهّللا

 22| هنأدارملاواةمحتالو نهسلاريثك نكيولو ل_ءاقربو دئههجو ىف لب هجرلا
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 اوطاح اوم وهلا رسفاناكر خ آ الرو هع ىلا هل هللا ىترفك ةرعضأا ةممأنب ورغالاو

 ليريبهريشأفمالسلا انمءأرقاف لريغمال لا انعلوسر غل . نمد دال انامهلل ا اولاق مهب
 ىل_صاشنمت اعلي مهالا اولاقممنأ ظفاقوىا مالسلاووملع ول[ ةقك لذي مالسلا هيلع

 ىلدماهءامسلا نمريخلا .ءاجا إف انءتدضرو كنعءانضرف كامل دقانأ لو هيلعملا

 مهثاومهولتقو نيك. رسما اوةادقمكنا وخان الاف مهما ناو هللا دمك لي ,و هلع هللا

 اًمءىذرذ ظفافو اش رانع ىذروه«-:ء اذيضر وام رانقادقانأ:موق غلباتير اولاع |

 ه-ةءهللا وذر سن أرك ذو مهءىذروه:ءاوطردت مما مكمل مهلوسرانأف اناضرأو ٠

 مكحءه سارا هنىاهنوالت تذس مث ىلتبان ارقناكر وك دا مهاوقىاكلذتأ |
 ماك انمكالذرع-_غىل 'ةالصىف ىل الور هاطاا الا هسءال هناو هبوالميديعُتلا نمنآرقلا ١

 ىااءرباعصأ ل <ىلءمو ةريطاا هعمىذلالجرلاو ةسمءأ نب ورعىأراملوهتآرقلا |
 موةلااذافنارظن الرقأف انا ثاريطاا اذهل ناهتناوالات مدقتاك موقلا لب اةءاعرىفاناكو

 لاقذ ىرتاذامورع عمىذلا لج رلالاسةف ةفقاو مهتياصأ تا! ل.ل اذاومهمدىف
 بغر ال تنك ام نك ]هل لاقذ رألاو دريل لس ,وهءلعدللا ىبههتلال لوسي .رب قت نآىا رأ

 تناك ةيقرنعهقةعأو هتدصانربو لمفطا ني ص اعهذخأف رضم نم هنأ مهرب أ ورع
 امهلأسةهعم هءالزئىق- نال> رلدقأف هسيف سلف لظىلااج ىتورع جرش همأ ىلع

 قصه! لودر نمدهءامهعمناكو ماس نم ظفافو صاع ىنماه-مأءاريخأف
 هنأ نظيىاىرب وهوامهلّمةفام ياعادعفام انى اههاهمأفورع هنلءنل )سو هيلعهقلا
 ريدا هريخأ لسو هماعهنلا لص دقن لوسر ىلءورع مدقا اف صاع نمارأث امه ب باصأ دق
 لوسر لاف مث اممم دن ءفدالىا اهني داليا ست تادق دةاهل لاق زياج رلا لمعي هريشأو
 نأءاربانأ غلبادو افوذكماهراك اذهل تنك دقءارب نأ لعاذش لو هيلءهللا ىلصوللا
 باص [باصأ ام ه_ءلعق شو كل ذهملع قم هتراقْش لاز أ ه_.خ أداو لبفطلا نب اع

 لمؤطلا نب اع ىلءءارب ىنأ نب ةعد رلدح كلددتهذ هد لسو هماعهللأ ىلص هظالور

 ىدذ تمانآن ا لاقوه هرذ نع عقوو هذفلىف عقوذ رلابهنمطف هعنباوهىذأاىا

 ناةباصالا فو ىرهأىف ترظن ظفافوىا ىآرىرأ فشءأن اوءاربابأ عب ىمعل
 نأ ةرذعلا هذه ىلأ نعل سغيأ هللا لو راب لا-ةف إو همم هلق ا ىلص ىبذل ا ىل'ءاج ع ر
 ةيرضا سماعي رضفة هب رع رقما لاق ةنعطوأ ةيرمذ ل_مقطلانب صاع ب رمضأ
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 برعأ اد: ىل- أ ىهو ةلرع»

 ملسؤوذد ى دلك نهم رع :و

 ههبشا دومةملاف موق عسبطو
 ىورو ن .- لكح ن.ا

 ىذدةرهسنب ربا نعىد.-هرتلا
 هنلالو رتب ًارلاك اه-متءدللا

 ةرمقم لما ىف لسو هيلع هللا ىلص
 رظنأت اء ءاردج لسه داعو
 ىمءفوهاف رمسقلا ىلاوها
 (ةياورفو) رمسقلا نهن .-أ
 هنن لئامأ تاءكل * ارج-دل وقدعد

 ن ه- أ ىد هع وم رمقا ندد و

 نءىراخلا ىوروره-ةلا ند

 لاف هذعهللاىضر كلام نبتعك

 ملسو هءاع هللا لص هلال وسرد اك

 ةعطقهن اكه هحو رانئتسارس-!ذا
 تااقو ه-:م كلذفرءئاكورق

 ىلع ل-خد اهنعهللا ذرة.” راع
 امونل_سوهلعهلثاىل_هىننلا

 ىهوءيحو رراسأف رادو 0

 نيسلا رمدكب رس عجب را أعد
 قريتةهمطاىف تا طوطخلاىهو

 تبعك لاق كالذلو حرفاادء

 عدومىلا ةراشار ةعطق هن'اك

 هذهو نيا وهو ةراثئدالا
 دورسأ !دنعل ه< ىتلاةرانتسالا

 نملبق دو- وموهامىلءةدئاز

 سعثلاامذيهيشملا"اهلاورونلا

 ىل-سهشالوسرائملات هنا لاف هنعهللا ىذر مطمن ريمج نع ىف ارياطا!ىورورمقأ اروو ث ٠ ىلل-

 الفائانم ناك هنأو |تاملال اددع هتةص ىلع لو6#!ذهورمقا ا١ةعطق نع ل ارسكت ىهورمتلا قش لةمهدوب مو هيلع هللا

 هناك امذعبىف قرط ن مدن هللا ىذرك لامني بعكث يد ىناربطلا ج رخأ د قوةراذتسالا ءاإَدِب ف صوت هلكه هج و نأ ىفان



 ىورو رمقلاةرادك ىل_سوهءلعهننا ل صهقال |اوسرهدح وناك لاو هنعهللا ىذر ؤيدضا اركب كأن عميد ولأ ورو رقئراد
 ةيعكلاءفوطبهلريعب ىلع هتيأرف لسو هءلعهتلا لص ىنلا عم تجد تااقةاورلا ضءباهمما ىسأن | دمض نم ةأىهانع قولا
 . م ةر

 اهات اقف انهنءىوازرلا قيما

 رديلا هلءا رمقلاك تااقفهيبد
 ىود وهلثمهد_هبالوبإ قرأ
 ىناريطأ او معتونأو قويدل اوىرادمللا
 نب راع نب دهب ةدسعىلأ نع
 ذوعم تأ عسب رال تاقلاق رمءاب
 هلال اوسراذل قصامئعهللأ ىذر

 هنأر ولتااو مل دو هءاع هلل | ىلص

 لسمك ور و ةعلاط سعشأ!تاقل

 "لءاو نيرماع لسفطلا ىلأن <
 وهو هنءهللا ىذر ىاصعلاىئدللا
 رجا ماعدلوانومديادعلارخآ

 رخاىامو ثد>ةثامماعفوو
 ىلصهتلالو مدت رلاقفدرع
 هح وىلع قبامو ل_سوهيلعهللا

 هل !.ةنىري_غةاردسأ ضرالا
 هلع هللا لص هللا لوسرانا فص
 هحولا ملم ضر. ناك لاقذ سو
 نبن سلا نءئذ هلا ىود و
 تاأسلاق امه-نءهللاىذر ىلع

 وخأوهو ةلاه ىبأنب د_:هىلاخ
 نءاهنعهللا ىضرةمطافةد سا

 5 دوب اوان“ هللا ىذ رد دحاهجما

 كلام لمقو شاءنلا هعماوةلاهوبأ
 ةمدش تناكو ةرادز ل قو
 هناع هللا ىلص ىلا لوقدي ةسوزتام

 5 ارئهامأ واهنءتامم ل و

 رحاآاهو لسأ هذع هنأ ىذروا يو

 لاف ام منعها ىكرنيسطلا ونسأل !لاحوهو ه:ءهللا ىذر ىلع عم وهو ل21م هور نين دا وتد ةئسل قو

 هرعش سءداكب نادريلا هب <« ند

 تيأرام مث لاق مهيف سدل نءكياعص أ نمله هللاق مم اذ_هرسءااما ذه مساام اذه مءاامأ

 نمَدَْع ارق بةءناك هيادحأ لو نمىلع ل و هملع هللا ىل صهواعد له يط هوم_تلا

 نداونأ لاق هل. ةمأهماىلاهءفرب من سحر هإمسار طاب ماذاهنيكشم 555

 | بةءوىاتوةعدقلا3: صدقا لمفطا| نب صاعل اولاَعْذ موق هءاع ب:وفاونم هاوشأ
 شاعو هترافخهتلازا نم لمقطل نب سماع همشأ نبا هبعنصام ىلع اهنسأ ارب ونأ تام كلذ
 || 5 لبو هيلعهللا ىلصهئامدينوعاطلا,تامللب ةنءطل !هذه نمت علو لوفطلانب صاع
 اح دعى ى رففةملاأطخ ا دقوهض«:لاقو ىأ ن صاعئبدف :وىف دوذولا ىف أمس
 ظ وهوىاملسأ كل ذات اه ىأاافاهسلا ىلا عفر .:ءىلاسهتهتلا ىضرةريهفنب صاع ل ةقاسو
 | هللا ل هلاقو تاعام تاناورلا ضعب ىف عقو ا ل_.ةطلا نب يصاعال ىا ىل«نب رامج
 | ىفىا ةردهف نبض اعةثج تراو ةكحئالا'ناةريهذنب ع اعلق هغلب امل ىالبو هبلع
 ِْ لمقطلا نب اع نأءاح د ة:ىراضلا ىفاك عض وءاعسلا ىلا عقرالا ذل ىلءءاسىا صرالا

 | نب صاعاذشور عل لاةفاذه نم لذة ىلارانثأو هنءىلاعت هللا ىذر ممن ب ورهعل لاق
 | ضرالا نيبو هش ءاسمسلا ىلارظنالىنا ىتسءاعسلا ىلا عقر ل ةقامد عب هتيأر دق لاقف ةرب وذ
 [نآنوريفدج ولف اذ موي ىلئفاا ىف سهل اةريهف نب صاعنأ تاءاورلا ضءبىفو عضو مث
 صاعت أ هدموبو ىاهّتءفرز لب ضرالا ىف هعضتمل ةكئالا ا نأ اهرهاظو همعفركنالملا
 هللوةءزاصو ىلدةااىفد_:ءىلا هللا ىذر ة.هأنب و رعي ل تددلا اهنعل ل ةطل نب |

 وهلج رىا سماعها لاقامهنعىلا.هتهتلا ىطر قي دصلاركب نأ وم ةريهذ نبه اعم مذ
 ه-ءاعهلا ىلصدهقتا لوسر باصصأ ن ءنياسملا وأ نمو ى!ىلو أو اًءلضفأ ند لاق مكمذ
 لاق هنأ ه:عهظلا ىذر كلامزب سن نءعو هامل ا ىلا عفر أر لتقاا صاع لاقذ لو
 0” :و همر بادكأ ىلءدح وامدد ا ىلءدح و لس وهملع هللا ىل_صدّللا ل اور تدارام

 اعباتم«ىا اره تنةنيضسشلااةياو رفو(لوقأ) احام_-ىنيثالث مهياعوعدبثكمو
 ةءكح)ا نهسإلاتاوادااىف لادتعءالا دهب ىاةنوعمرُع بادكأ ىلتاف ىلع وعاد

 هماعهقا لص هنأ اب اص ض.درك ذودهتل.اوموملا حايصااءدارمانوكيذةةمحو ةريخالا
 م اخ! ىورو مبدأ !تونقفاموههذر هملع ساقو روك 3 !ءاعدلا ديدي عفر تاك ملسو

 ىلءانباهصأ لدت_س اوميصل |تو:ةىف هيدبع فرب نإ(حس او هلع هللا لدطمأ

 ةنوعمركب نادصأ ىلداف ىلءهناعدو هتونقب تان ومكر اس ىف ةلزاذلل تودع! بارحتسا
 اظفا ؤوتادغلاةالصفم-يلءارهش ملا سو هملعهللا له ىبنلااعدفري_سل!ضهفو
 لالالا ل _سدقو ناضهشا|دا ور ت:ةءناححسامو تو:ةااءديكلذو مبدل ىف وعلا

 تونقاا
 اهتمىل فصينأ ىبهتشأ تنكو ملوهماءهننا لص ىبنلاةملخلاةاصوةلاه ىنأن يدزه ىلا ناك اه منعدتنا ىذر ىلع نب نسا
 رودصلارود_صق امظءمىعالا سفن ىفاسوظع ىاامشقمامفن لهو هيلعدتلا ىل_ص هللا لوسر ناك امو ىللامتف هيقاعتأ أش



 هئطم هقرشم عل هج ولا ماج و ل هفصو نيس د يعم ما دش ورذملا "هلم هارمقلاو ١ "الدهس وال“ الن ودعأا ْن دومعو

 لاك ثمج هنعدللا ىذر فو ىلءددسلاا لْوقنسحأ امو بهاوملا فل هرفسأ اذاعي هأ | امل هزمو

 رمذالا ىرتالف تءجر « ىل امع ع نءك هذ ناغام تم ع ىسورت أف بءغتالث ةاأس يلم هولا بحاصالالأ

 حان دد لَدَع 5 ب دم
 ى: ر 3 نم ىو * ىلع هةيلهنأب هللا هدر باحأف هنونقوه١اعدلا ناكحوأ روهشلل

 تونقلا

 ةيااطدامر 0 ثيداحالار غاظ لب لاعءاعدلاو تون نيد عملو هملعهقتا لص هنا ىلع لدي ثر داحالا
 ا 001 ناقردسأو ْ بءهسواناحأ ل وقل قذاوملاودو ءاعدلاوههنو:ةنوكمف ىاءاعدلا ىلءرصتتقا هنأ

 تتاييشتارتاتاحبعأ ا ا ا
 الل واص نيدلا ىلعوءديدن 0 اورشو) معاهتلاودهعلاتوذقلا فلأن أف تايد

 ُ مر هءاجل_سو هيلع هللا ىلص هنالا داو *اعد عسر ب رلاو ةنوعمرُب ىا نيعسضوملا ىف هي هياصعأ

 نءالهرابناا ن الا اءهيرقا عيبزلا ثعبعمتنو مرثيه اهجحر ىواضيلا جيدأو مد ةناكدحاو تقو ىف امهربخ

 ناك ملسو هءلعدلل 1 ا ناوك ذو لءر ىلءبرعلا نم١اب> ا ىلءوعديإ بو هبلعدقلا لصش كم هيغفاكان هلا ىف

 َن 'اكوذآر 1اهودوت درع ناءل نأ تاعدقو تادك سلو د اوئئاهمنأ ىضتةيوهوىانام ١ 17 داع
 ةيحالملاو هود وكحال:ردحلا ! ا / و ةمدعو
 ىرب هن و و © (ءاطر ا! ىلا ةاسمن دشتي و رمح :ادارملاو ةسةفاوملا ةَدَُس ___ مأىلاعقو هنا هلاوةنوعمرثب باعصأ اولنق مهلبق نمو عسجزلا بادصأ نق

 هللا ىلهههج وفردالا صخ“ 1 0 ا

 بارلوقو هتابشتدشل مو هيلع || ةلس نب د6 سو هدلعدقا لصنع بالك يركب ون هو لسه الا وةحوتنة سافل
 |١ نسدن ٌهسعأ و راهنلا نم كيو لبا ارعسد ن أه سا وىاام تحارز ال:ىف ءاطرقلا ىلا

 - مهماس رقلزخف براك نم موقلا ةذهملا عبر مثلج رلا بهذف مهنه لأ سي هياصعأ ن

 ةرمشعى امئمارغن ل -ةةقم ماع :راعأءاملالو-لبالا اوك رب ىااوةظطع تح مهلهمأ مم

 اذا ىت>قاطتامت ىو اءاسألا ىا نوظال ص 20 اوءاشواوهذ قادس اومهرتاس يره و

 ىلا هتهنل ىذرةاسمنب دهم ب رخو مهملاريشب ني دباع شهد ركب ىبىلءهعلط» , عض هوعتأك

 00 هنعهللا ى 4 رةلاهأ

 هه وهساشاه رف ردم !هلءارمقلا

 ىغلب أ وهو ردسبلاب ف. رشأا
 نال ارم-ةلاب همست ١ ند ف درعا ٍ

 و و7 ىذرردغف امءاشااو م لا اوقاءساوةرمشعم ملء قةةراغلا م لعن شن هباحص أ 2 تاكودلا تو هةااوهردنلا ٍْ

 انك هئعهللا ىةذرراطالا نس رع 1
 0 وهملع هللا ىلسص ىنلاثأر ْ نءةرشءعبروزط ا لدءودهب هرءاجأم سو هيلعدتلا ىلصهلل ال وسر سم ةلإ دملاىلا هتءدللا

 تيمااادهب لفت,

 رمشب ىوس و نمتذك وأ
 ردملا هلمل ءرودملا تنك

 : هيلعمتتا ىلص هميشن فداصدقو

 نئاضأ ق.ةلاهاذعم 0

 رديلا )بو هملع هلا ىلص نام
 ظ

 لمئبوللاف هللا ناىوردةف
 ةليردلا لود اعهشاىلصمدقااراسنالاءاسأدشن ذأادهاو رخازلار جااوردا ازرلا م هغلاو رهايلاودماا وها دمت نامل -وههلعمقا
 ىادهتااعدام 3 نركما ب * عادولا تاماثنم 3 نشعر دولا علط لود ةوزغ نو ةرحهلا ف
 لبو هملعهقلا ىلص هتئفص ىف ىوالخلس اننا ل وق 6-0 نمو

 ةماعد رسلان ثذخ واشف ال أ ةنالث محغلا و اريهب نيس .وةثم مذلا ناكو غلا

 || هللالوسر ىلا هنء ىو هنوذ رعبال هو ةماسولا لهأ دمس كا ةفمتح بن ملا لاثأأ !نعا

 || اون_س>اذ ىننملا لان نبةمانقاذن تذخأن منوردت أ مهللاسقف لو اعدلنا له
 ْ ملةيرمسا هد هنا. ةدلاو دهتملا ىراوس نم ةب راسا طارق هديقىاهراسا

 | هللا لوسر ىلا ءاجناك دقو .دملا ريض ةرم هلل ةكمدي ريوهوةْ دملا ل تدلي هذخأت
 نأ هب :داعاتل بو هماعهللا ىلصهلا سغادار | ؟وةلمسم دنع نمال وسز ل ءو «ءاعمللا ىلَد

 ىراومنمثي راس طد درو - ربطت لداعش اوسررملا هيعوج وذخأو هئمدنكع



 . +: زيف نايا ١ ط_صي نسل كلن عودا اردنو 957 ههجون مط !فردبلا ى< نولوتد

 اوطدشاو نصغلل حدا اىفاوغلاب دقإ 1 هماوقباةالا ندءاروبئامكح

 رذفل ىف ةءاعنسفااوز دبل ه> دف ىا

شلا ةداعىلعى ماا مل-سو
 *اره

 هد فهى ىثالف 00

هلد اهدكان' ددملات' مشا
 هناة

سردهلنو ةيقاللاو َه ه.ةالثا
 ىردس

ثيحهنءهللاىذرفودمت
 لاف

دم نس»-را هدالالهمؤ
 شف

 ركس” حار حاورالا هرذك :

 هن : اكس ع نهداشنا !نهدادوس

 مشبب وءغلادارسأبارش .

 الرةثلازغلانالهجهوساك

 دو-الالازغل اههشيتابم»

 هيش٠نمهلامكة-و اذه
 رنكيةلاز ازغل انهمشأ اىرأو

همشنف يذلا ىظعقأب
 

 رفغتسيهلا ب رلالول

 هلاجيو هس حالملا ىلط

 رخفت نسال !لكهدسعو

 لب لعلل# ام
 رين هحو لك رانم هلو

نئدو ىت-فئندع تاذد
 هنا

 ريو فش ارااثاهلءادو

 ةريغهاوه نع وها تاهه

ردك بااحالا اربث> ىفريغل و
 

 "م للعم ارغلا بتك
َُ 

 رسفنو ىوهلاءلووت ايتك

 ىوهل اق هاعداامو" ”ىعالا عدو

 رجحت همفرحفلاب هيعدق

 تايذهلاءاهلامضب وهرعهأاب هلوقو

 0 ىلا 4: راسب زي كفر ك5 دد.ئاةرحاهلا تقوراسر <6لاةيو الها اوىذالا ارحتلاو طءاخااو

5 01 

 هيلع هللا لصدنا.ةهفذدرا اولاتاوبدشنل هذه نأ ىلعميشنلا اذهب 64غ

 ظ 0 دم نباتا دلع ناك اما اوهجبا لاق هل هأ ىلء مل وذ ءاعمتنا ىلصل تدقدصسملا

 ِْ | دفع عي ال ل ذناكو احايصوءاسماهئراهينأب أيةناسي ب لسو هدلعمللا ىلص هلسهأ و4 ااه

 | لهما ءايكلامل اةقلي و هءلعهللا ىلكهللال وسر هم ااءاح وىاهم هك ٠ نماعقوم ةماع

 (| لوقيف هيتأبل سو هملعدتا صدقا ل وسر داصو دمت ان كلذ ناك دةلاقف كم هللا م نكمأ

 .[|| فعت ناو مدا د ظفل فو مرك اذ ل: ة:لةةةناري_تىدنعد تال اوقف ةمامناب ا

 ٍ لاق مايأةثالث هعمل ذل ءذف تا شام هنم طعتل ف لاما اديرتت ,رثت ثك نا واش نع فعل

 ىله ماني لوةنةفصلا باص قانيك املا ميأاذلم هنءىلاعتهقنا ىضرةرب رب ردوأ

 مدنمانملا بدأها دفن ء ةنسع#رو زحةاك "التلاوة ءامتمدبعدصياعل سو هيلعدتلا

 ملةلك أموالا لوق وب ىو هما نيا ديقممت ]ا دياعدق ىف هنا غي اعيتمإلا فو ةماع

 ||| موملا ف لسو هيلعهتئا ص هتالوسونا تقلطأف هيرمأ مت ةماةمدنمىلا بارون نم

 | نمي رقراجءامىلاقاطن أف قاطأف ماا نعت وذءد-ةفةمائاوةلطأ لاك ثااثلا

 اد نأدرشأومتلاالاهلا الن أد مشل اة ندعم الخدم هبامرهطو لة غاف دصمملا

 ْ ,بحصتسإهنا ىلعةماقةصقيلالدةسالا ن مانؤاهةفءركذامهااكاذهو ىا د يوفي ع

 ْ انلهئالوأل#سأ هنأب باحا.يادصأىرخأّ مضء.تد أر همالسال ل-تغبنأ ملسأن 1

 اك لسةفينأ سو هبلعهقا ىلص تلا أذ ملسأف باعيتسالا فو همالس ارهظأ لستعا

 دقن كه و نم ىلا ضغبأ ء بو ضرالا ىلءناك امهتئاودج اهلا هنأ ىرخأ ةياورف

 || ىلا ضغب أنيدن م ضرالا ىل-عناك ام هلئاوىلا اهلك هو بولا بح أك هج و ميسصأ
 نءمىلا ضغب أ دلي نم ناك ام هلل او ىلا هلك نيدلا بأ كايد صد _ةذ كبد نم

 || ناك اعمهلءكيىسمأ الف قطا ةدام دمت مت ىلا دال ءل!بحأ كداب ؛ صادف كداب

 ||| نواسملا يهفاريسنالا ةيقلل اب الس نم بصي لوالملقال اهممللي .مفماعطلا نمه سيتي
 |ديرأانأ أو ىفتذخأ كل. ناف ريصعا ىف طفاىفو ارقعم تس رخىنأهلئال وبسم لاعتو لل

 1 اميلمتكم ل-خدن«لوأ تكف ىب د نط:مدقااف رقعل ناد سنى رتاداةةروسعلا

 1 نيدريخ تعتو تاسأل اق ةماتابتو.صتن ًاانماءتارغ+ادةااولاةفشدر دك

 ْ لدالاثي د تناكو نولا ضر ن م ةماوأا نما ةطذد نءة.-مكنلا لصدالهشاو دمت

 1 مهنم لاق لاةثهقنعاو و ب

 || اهامع نأ مهعنخةماها !ىلا ةمات حر تقول .ساولفن ةماعلا ىلا نوجاتحت مكتافءوعد

 ْ لالا را وأب طاع مدلاوه وْرهاعلا شد رقتلك وع واطاممم رضأ ى-أمثةكمىلا

 ع ا سيب بباب بسس ابا

 هام و كرب ىلدف رماه رممنأمأ وم الحآو ال>اع هءاعمالي .اهاذاو هسقن بعت أ ةرلاةدشىف 9 ”ا.اانهسشظفالا درع؟

 انا ا اهسن 17 هر زوادتامي وراك رسالا هل ءازاعم رمصبل امامى ا تطامو ربل ا غازام 3 هلوةدزب رزعأ اهباَم ىف هللا هفدصو
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 درق تنك مدقت امراب ىلع ىوشدف ْ

 غازامىلاهتهلوقت امنانآن مهيرئلءاربس الا "لع ىف ىلا ءنلاق دوواذر واحامو اهّمد ورب هأ ىلا ا (علاذ , ور نعل دءاموأ اديك

 ا مقاول فالخ ىلءعن و كب قاد ىف لست هل لمدخل هنا ثم ريميل اةوق ىطعأ لو هملع هللا لص هنا دهب ىتطامورصمأا

 46 ءابغاا هب اعف ناك ناو عقاولا ىف هن 5 وهام ىلع هك رذأ رم .؟قاعذ تمد

 ىلاعت هللا ىشر حرش ةماعلا نموههفانمو سيرت ةريمتناكو كوخ ؟نما دن اوعي
 ل ا نك كلذمب رضأْ اف ام قأيناكام منع عنك هنع |

 اًنرضأو انتريمانءعطقدق ةما ناو العث دعو م-زلا ”هلدد أت ت 9 :أو كياندهعنا ا

 ىلص هللا لوسرهملا ب ةكفلغفافاةريمزيب وانن ه ىلع نا كيم ل١ بتكتنا ت ب ًارناخأ

 «ءالسادءبرراكحصأ نم نواسملا بعلو همهتيمنيرووقنيب ل ناليو هيلع |
 مو هماعهتلا ىلصهننالوسر مها لاق همالسا ل مقهلك آنودهنوك- اهنءىلامهت هللا ىذر ا

 رفاكللا نال ىمفرانلارخآ لك ور ذاك مفراهنلالوأ 1ك 7لدر نم أنو. .هعارم أ

 7-0 لنا ىلضهل عقود ةواكا ىمادع اوىمىلك أيل ملا ناوءاعمأ ةعيسف لكأم أمأأ ا

 رفاكو هو لو هملع هللا ىلص ىلا عمل كأ هناف :عىلا هن هللا ىذه ىراغغل ادا ده اذ

 داو ساق ّ نمؤملا ب هلع لص ىنلا لاقنلقاذرسأدقو عمل أ 5 ركك 8

 عما+لاىف تيرم رمش! لوشيام لك الاندارلا ل هلو ءاعمأ ةعمسف لك أد رفاكلاو |
 ل أي هتأدارملاو دحاو ىعف برميل لاو ءاعمأ ةءيسىف برم ثار هاك |ناريغ_صلا

 ١ وقم هنعىلا.هتهتنا ىذر تاكو ءاهمأ ةعيس ىف ب رعسل وركصأب ىذأا لدم رمش و

 عاس لي نءوهاهن ناكومالسالا ىلع هوقىف ةماقتدت ةماعلا له ديراال وةماعلاب ا

 نءىلعهللا همتك ءاق ثا هناوه ترف ةر والا [ظما اوم ان نا مهألوت ودب وهقناه ها ةامسم

 مكنمهعدلا ا

 «(رهغلا ىلا هنعهللا ىذر نصح ةشاكعةن رمم)#
 ىلسهثالوسردس ومدلدت ينم عجئاد. 1ىنراءامءارلاو لان وكسو ةهعملا نيفلا 0 ْ

 مقرأ نب تبان مهئمالح ر ردع رأى هنعهللا ىذر ىدسالا نه غن ةشاكع لد وهماعمللا

 4 ركاب رمسأ | هده ىلع رمال ١ناكىذلا وه هي-ذءدهللا ىضخراتب ا نا لمق و هثعهتلا ضر

 قلق افلا لاك
 رشالوسرناك لاق اه_مئءهللا < 9

 20 ١ معرتتسلا لسو هءاء هنا ىلص هلا لوسر ىلا ش 3

 هولا ىف راهتلاىرا ةلظااىف | رلاةلصن سمت كنا عوملا,ءانيالاو فقم_ساانءان الا تانتقدةفنيملاسهال ة ور تعب كنأ 07-3 مد 6 اوفء_بتاانع م 4 تدع 1
 2 ١ الاتقا ضرتمانتلا >4 دو 4٠ .اعدتنا ىلص هلق ال لوسو نكي انساب رأت وطتدق كلنا و ْ

 ىلانعتهلنآ ل" رنأذ له-ةذمهت مر ريم نب لاحت :وقنيب لح ظذا فو لجانب ومش لذنأ هنعاأ

 ا عم«لقو كم ”لخدا-ا مان آب اع. :ءالاؤىالاو اذهذي الا باذعلابمهان ذأ دقاو ١

 : ىلأالا نولوقَت :امىردأ الل اه كئانآنيدتك ربو تو. صةمااناولاسقةوريش وكرم تملا |

 ظ يح هننوه ا :اهئثةماعأ | ند مكمأا لصدال ةيعكمأا ى ىعءل ةمقوأ ١ هد_هنرب توق ا ] |

 لوللابىري لو هيلع لنا ىل_ص

 فاصااراهأا فهم وون أى عملاو |
 هللا ن الدب وام ظلال ءللاو ٍ

 نطايلانعالطالاهقزراملىلاعت |
 ناكر ءالاردا,ةطاحالاو
 كلذ مهل عج ىولقلا
 (قوبا' ىودو) 5 ومعلاتاكردم
 هللا ىذر ةشناعزع ىدعنباو
 ىل_مهللال وسر ناك تلاقاس منع
 اميءالظلا ىفىرنإسو هيلعدقلا
 هللا ىل_ص هنا مدوءوذا ١ ىف ىرب

 سو. ا ىرب ناك لس و هيلع
 هماماّنم ءارباك هرهظ ءارو نم

 ىلأ نعل سمو ىراذلاىور دو
 هللا ىلص هنأ هنءهللا قدر ةريرش

 ىتلبق نورت ل هلال سو هيلع
 مكعوكد لع ؤعام هتلاوذادهه |
: 0 

 3 0 ءارونم مكارأال
 هللاىذرسنأن ع 0 اور

 لافلبو هيلع هللا لص هنأ هع[

 ال_ة,كجءاءاىلا سانا هيأ

 دوصسلابالو عوكرلا نوت مسن
 ىاحن مو ىتامان همك ارأىناف 1

 لو هم و همآع هلل ١ 1 ما عءو
-2 00 

 متو هيلعمقلا لص«. ةسان ةيقب ةحراصااو كارداذي زدديو ةرلأ ءذ هو هندي نمد نءاك رب فوةصأا١ن م هفلُخ ندى :ريثاك

 قار انمةع-ش أ لاصفت ا!ىلءعالو لعل ير الذئبلا لهأد تعا و 4 ارهملا ن هىينةداعلا اق 1ك ا

 نوريفةماسقلا مو نيةمؤمللاوةرخخأك مو هملع هنا ىلص هييناةداعلا هنا قرشدقوةداعلا ب .طرمش كلذ من قرملاتل - هذ



 ى ناك ةلاةداملق :راخ# وقءاطعأ هللا ناو(ملسو هيلع هللا ىلع مدن ة وذ ىلع لديا-6و) ُط و رمشأ اكل نم طر رمش درع ْن ممم و

 8 رص( هللا هاجت وقالب .وهملع هللا ىل_ىىبثل اريغاهعمج ربما ةعبس .وأ ةّمسريغا ثم س اذلل ةصتي ملام رشع قنا ا رثااق

 تدب ىأرو ةملع يلح ىت اصل اهل عفرو نيطامشلاو ةك.ئالملا ىريتاك ك1 هنأ و هياعمنتا ىلصءرصب و ةوقن و

 ١ 25777777 تت درَقلهم-صوْن د سدا
 ا ودم اواورهقمعبا اولءموةلاد-وفر وك ذملاءاءا ىلا لصون أ ىلارعسا ١ ىف عرمس) نادر مل دست

 مذ َ زار هاش ارا ىروارب بلطي ةعيلطبهو نب عاصن ثعيذاذحأ م هرادىف 0

 اوةطدقلسانلا نيو لاقذ سانلاربخ نع هولأسفا تان الج راود-وف اوس رفئاسي رق ىفءاح 7 0 7
 ىدىلءىفو:هْؤدلاةفهديف طوسا 0 ل ماتم تدم ملأ م و وحان-ةباقسالو هتروص

 نعمأفهعداوقلطنانمونمافئاولات مهلا ريسجاواعيل هلع ئبل منىلع مكملطاو أ روب يس
 وأ امد اهلا واول قة وهل نمار ردغكلدن ركور.نأا وناخ ىت-بلطاا ىف غلانىا ا 0 ١ 5| ا

 عتاورام_هلاو دو هنماو ءلطالق ل اذ هنم مهيلعنو هلام: لاف ك ةذع نيرمضنا ص 00 0 ل

 مهوباطي لو هج ولك ىبارعالات درشوريهبةئام ىهاذافاهوق اف اهلعارداغأف هرقل 3 0 5
 0 داا لا اوردغاو ل 7 0 يا
 ثتءملا ادا هلوقق ةظ-الملا

 « (ةصقلا ىذا هنعهللا ىذر هل -منب دكت هي رس) + قداسبالهنأدارا اعجب تدل

 الو نع هقع ع د |

 شاطااالا كلذ لع الذا : ةرمست

 هماع هللا ىلسص هنكلو' فيفا

 نبديو أهيج .لبةيناكحلل نو 1

 ,اا هرطل | ضئاخدل اوقواعمج

 هرصصل ضم ىلا ارساظن اذا هنأ

 بناولاو فارطالا ىلا الو
 اهبوتماقرطهلزيل لب سسالد
 لاح ال اوغس.مبمغلا ماعلا

 نال ةرخ "الا روءأىف اركسشدم
 ركفتملاعضاوتملا نأث اذه
 نءةباكوهلبق ودب ربة حكما

 مدع و أه ناجْري رهنامحةدش

 هلوقو هئاصةّدساو هلاّوسةرثك
 هرظن نمرثك أ ضرالا ىلا هراظل

 توكسا١ لاح ىأ ءايعملاىلا

 ةركش هال عجأ هنال ثدحلا مدعو

 هه ا ثعنهنال وأ هير عم هيدأ وهئاسح ةرثكل واهلجال ثعبامف هنانسهلاعا ونطا 5 ا راصعالل عسو و

 تاففئااري_غنم هنمع رخوعْئدلا ظلي هنأ ءانعم ةظحالملاهرظن لح لوقو ىس- ال وال اوءاه-أ! لدأال ضرالا لهأ ةدرتأ

 5 رظنك نكيلءابشالا ل هرظتنأ دار 11ل قو ةبقارملا ةظسالملا ن«دارملا ل_.قو اعجب تفتلا تفتلاذاو لوقف فان الف

 ىل_دهقلال وسر ث هب ةلن ملا نمبيرق عضوم وهو ةدد كما لمهملاداصلا وفاّقلا حقب

 در وفصول ىذب ةءاعت نمل اوعى و ةملعت قيارفن ةرمشعىف ةلسم نيد لد و هملعهللا

 1 ومان مهوأهما وهدا او ةإسم نب ده ىل_برةناممهو مول! نمكسجن الما مهءاع
 قحاصتةلسمنيد_2بثوفموقلاهسوطااخد_ةرالااور عاق ىاوسما وقدأو
 نب د#ت عقو و مهول“: ةنحام رلان ماعم وقل |١ل-ج متةعاسا ومارتو اوس ”ونحالسل ا هباصأ

 يصواوقاطلا وباشاا نم هودر هتوهاوئطف لر هت لقهسيعك | و رضفئا رحذاسم

 عج رتسيد ع قاعتهللا ىذرد < هعمساأف عج راس أو نيم سل | نهل+ رهباعصأو دهعع

 نب ةل.غانأ 5 .و هيلع هللا ىلصهللا ل اوسرث عب كلذ د: هفةلنب دملا ىلا ءإ حوهدخ ًافدل كر 2

 1و ردغافءاشواهعئاود ووادحأ اودع ؟هوعراصمىلا ال> رزوهد رآفحارحلا

 هللا ىلا اهم

 'ء «(اًضيأةسقلا ىذىلا هنع هللا ىشرحار 21 نيةدع. ءىأذب اب سمس *

 نعل راى ه:ةءىلاعت هللا ىذر حار ل1 نية دسمعانأ انآ لس و +. ءاعهّلف ا ىل_صدتنا ل وسر ثعد

 حرس يلعاوري هين نودي يمهل سو هيلع قنا ىلصفاب هناقدصلاىدينمىلا الدر

 ش مَتاءلاوشمو برغملا !اولصف ل امم ع سابا دا نمي وه .لععدمم هون كربوش دوه دا

 اورسأ ولام اىفانر نم هوزجتأت مهلعاوراغاف عصاي ُح ةشقا نا

 ىلا كلدبا اومدق ةروهءاتمن مهقاش اناث ىأ هن هنرو مهههت :نماهعناوذخأ اوادد>او الحر

 : مل و هيلع هلئا ىلص هكر 8 رئالسأ | وسو هملعهللا ىلصهنثا ل ومد سمك ةئيدملا



 ىلل هذعهللأ ىذد لعفص دو قلد ( مش اثد دحفو ةماالا كءشعن دال اوىلاعتدل وقد الغاهو رخزواسدلا ىلعرص ردا لهأ

 ىثومضلاب رفش عجب رافشالا بدهأ |هّمعس عمنيعلاداوس ة3ٌوهو ننسعا !عدأ لو ءاعدتلا ىلصناك لاق فسو هءلعملا ىو

 5غ . رافثالارعشليوط هنأ داره اورعشلا اهياع تدمي تأ !ناسفس الا فورس

 *(حو+ ان ملس ىلا هع ىلا هت هللا ىذردثراحنبهزَدن رسله

 'هل< ىلع مادة له نمد معا اوناصأف للا كل ددرو ىءراسنح وجاب ياس ىلا ظ

 كلا ح وز مهتاج نمدع اساهئماو رسأ وءاش .والنا"هلحملا كلت ىفا و اصأف م وقلا لاحم 59

 اههسفنةأرملا كلنا مو هماع هللا ىلههللا لوسر بهوف هن. دم لا ىلا ءالذياو رد_للا اوةأرملا

 اهحوزو

 « (صرعلاىل | اهنعملفا ىذر دن راح نبدي ز هب رس «

 لو شد رةااريعن الس وهيلع هللا ىلههللال ومر 0 : لاما عد رأةسدل اني وهند لحم وذو ظ

 ونأا هي ناكو ىا اهضرتعما بك ارق امو نيعم سى ةثراح نبدي زثعيفماشلا نمتابقأ |
 ىذر باد ز هدد ورب صانلا اواراحاةسدخاربعلا كلب وهن مدقو عج رلانب صاعلا

 لخدىارمفلا مل_بوهماعهللا ىلص هللا لور ىلصنم- سانا فتدان وهتراحأت 1هتءهللا

 لاسة ع ىرل نب صاعل اارأترجأ دق ىلا سانااا هيأت ااةفدباصصأو ود ةال_دااىأ]
 متئاولاو تدعسأم معسل ه لاهو ساناا ىلع اول سال ىا لو هياعدلا ىلص هللالومر

 لخدؤْلسو هلع هللا لصف مدل ام ىااذهنم ئثبتاعامهدس سفن ىذلا اوأم أ لاق

 نم ىلعدين و:موملا لس و هءاعمللا ىل_سصلاق ولاه ت رح نمأن رحأدةلاثو هسا ىلع

 ره أنف مهاندا اي سرة د اونيلسملا ةمذنيوعصلا فو ىا مهاندأ مهيلعرب# مهاوس
 سانااو :تكج'الملاوهللاة.:ءل هءلعتهدهعوهراوح ضم: ىاهتراق>لازأ ىاابإسم
 يأ ىلع دربنا هلأ هذا هخءىلاعتهلفا ىذر بند زل سو هيل ءهننا ىلصهملع تاخد عنيه عجأ
 ءاوقمىرك ًاةفي ىال_سوهماعهللا ىلصاها اكو كلذ ىلا ا مرياجأف هند تام صاعلا
 مدقتاك ىانيك رشملا ىلعتانمؤملاحاكد مب ردا ى ا هلزءاكال كئانك_ءلاصاخمال و

 ٌماعدق ثمح املج رلاادهنا مها لاةفاد رمال لبو هءلع هلا لص ث عدو ةسب دلما ىف

 هللا ىف وهن مب أت او كلذ بان اق ها ىذأ اهسءاعا ردوا او:_سق نافالامدل مص دقو
 اذه وهدم دش أم هياع درفه-ماعد ري لب هلف ل !وسرابا ولاَقَو هبقدحأ َ ًافمكملعءافىذلا

 ص دعمت لكل دده:نال ةندولا عوقوو ةءددخلا ملص للة ناك كل ذ نا ىلع ل ديقامسأ ١

 اهأل و هملع هللا ىلدهلوةفاانض وهو شد ره مل سو هيلع هللا ىل_ص هللا لور انارمس

 1 ذدقو ةدسيدط ىف ناك امن انيكسسشا ا ىلعتائمّؤوملا حاك:ميرحت نال يلا صاخال

 هللا اههجرةبةعنباهع.دو ىرهزلا رك من مو نام ةئس متل ا لمبق ناك كلل ذنأ موضعه

 رج ورع ىهوةرو< نيعلاب ريعم

 ةرعهسنب يباح( ةباورفو) قاهر

 هملع هّننأ ىلص هنأ اههتءدهللا ىذر

 ةاكشلاو نيثمعلا لكشأ لو

 ,نيعلا صا ىفنوكنةرجلا ىه
 ظ:ام' لاق دو# ب و.« كاذو

 تامالعىد->١ىهو قار_تلا

 رفاساو مل و هيلعهللا لصعن و

 ه-:ءلأس مأشلا 2 ةرمسدم عم

 ةرس» هشعىفأ لاَقذ ىدارلا

 وىهارل'لاةف هقراق:امل او

 هللا ىذر ىلءنء (ةباورؤو) وه
 ناك لو هلع هللا ىلص هناةدع

 دافشالاب ههانينعلا عدأ

 (ةداورففو) نيسبجحاملا نورقم

 ري-غنمغداوس بجاولاحزأ
 دق هدمحاحف رطنا قعد نرق

 نامقتلي اداك ىتحال اطىااغ.س

 لاف نمدا موهاذهوا.ةنايلو
 نيب قاثتالف نى.جاحلان وردم
 هلوقد هب 09 اورفو)نياورلا

 يغنم غسباومبجاوملاحزأ
 َى اتّضعل ١هر دق ةرعامهتس ن رو

 عقرب ورهظيىاهرهظب ودكرح
 نع (بهاوملافو) بصغل ادع

 ىذلا ىكعلاه هنغعوهللأ ىد ر ىلع

 نول ا!ىلال بوهسلع هللا له

 مهلظعأىأ م و بطال تعش

 نما نم ناعانكسقيل مهركذأو

 ىل فص لاق ىف ارداف هيفراف ري يكحسص ناك ىارقس هد فقاودو ماارام-أ نمريسحو تبطغن نمآ نكي 0نمنمؤ:و

 ىذر ىلءلاق لو ةملع هنا ىل ههفاصو آم هل جهءمفروك دملا نعي ثد د1اريصقلاءالو نئايلا لب وطلاب نسل تلقق مساقلا نأ

 ىلعلاةفةمعللا نس رجة سعف رمال اق هتفصنمىات الا ىف ارض اماد_هتلقئاذام .و ريمخلا لاقت تكسمت هنعهللا



 ىلامق لور ةنأدهشأ اوقانآ رفس ف كلاهترك ذ ىنلاو ىلءاباهت ةضوىتاا ةمدا هذ هدأ ىلاةريطلا لاق هنذصهللاو هذ5

 ءامعلا تطأن روف -تالام ع“ ون و رتالامىر ىلا لاق هنأ ينس( ,وهيلعمتلا ىلع رسل اك د ةئاك سائلا

 دج مامألاوىذمرتلاءاور قا عتهتااد اسهم عضاو كالا ؟5م عباص أ عير أ عضوماهيف سيل طا نأ اهل وعدو

 مهلكهو عجول اكاوهحامنباو
 ه.عهللأ ىظردذيأ ةباورزع

 د6 وةزم ملا خب تطأدل اوكو

 ماعدزا نم تحاصىأ ءاطلا*
 (.مننيدجاسااةرثكو ةك.الملا
 مازسنب يك نع معنوبأ ىو رو

 هللا لوسرا دب لأق هنءهللا ىذر
 ذا هباص#أ ىف لسوهملع هللا ىل#
 اولا عممأام ثوعمس) مهل لاف

 0 ”الىلا لاق“ ىهنم عشومبام

 ط؛:نأ مالتامو ءاهدلا طيسطأ

 كلم هيلع ب ريش عم طومابف امو

 ىلع (هنيبجامأ 2 محاقإ و ًادداس

 هقصوقء١احدف مل_هوهيلعللا

 دارحلاو نيا مضاو ناك هنأ

 ناسا لكسل نال ني. سنج
 ةهبطا ناةنتكم امهونشج

 تاص ) اورو 3و الاعشي :واننع

 دارااو نيئيبللا عسا وىأن يبخل

 الوطام_هددادتما انهي

 ىدلك دءءةدو#امّمعسواضرعو

 هنأ يح ىلأ نبارك ذو ميا سقوذ
 لجأ ناك مل سو هماعهلفأ ىلص

 علطاذاىأ هشنبج علط ذنبا

 هينيمد قءارث سانا | ىلع هه ول

 *ال* الي د_ةواملا يارسلا هناك

 نا.س> لاف[ موهنولوةباوناكو
 هنعهللا ىذر

 انالاهو ساما بطش كلذ ىف سو هلع هنأ لدم ودور تملكتف اورس يذلا :

 | ىشرام_-مباصصأولدنج وأ اوريد) وااهفن ءاورسأوريعلا اذهاوذخ نيذلا نا ىلاع
 ْ اهوذخ أسد درقلم ميت ىه راغلك تاون مه ديدحلا ملص ةدمىفا وناك مالم معدهللا
 يللي ساواخريملا هذ_ها وذخأالف مدن :َ لو ,ؤ هنلعمللا ىل_سهللال اوسر 4 ةرعم راغب

 ||| لمالا تحتءاعو ابره مهزعأ لدقو لس هيلع ىف صدقت لو ررهص ثوكل ضاعلا
 ! هءاعص أ ىفاهلك غهتراجأتاهب راس افا ئءىلاعتهللا ىد رش زهد ور زىلع ل-خدف

 | شيرقنم هبا أى ماشا نمل _.ةأدق هْناو هان دج ورهصلا نق صاع ا.آانرهاص
 ْ ل ]وس رتب بند رنا و مهءمناك اماوَدْسأ اومه و 7 ٌ اوريصا ولا ًاولدن- ونأ مهذخأف

 1 لاقف هياعصأو ضاملاانأ نور متل -هفم هريس نا ىت :اأس سو هماع هللا ىل_صدتلا
 ْ اودرل-- 4 ءاعهللا لضدتلا ل ادي وقار اضع اوراضيانأو ل دان خاب الف مل ١) سانلا

 | ىرهزلا 11 درا اذ_هىدهلا فر وصولاقهلا قد ىثلك مهلعاودرو ى رسالا

 كناقكدلا صا ال و بش زهتنمل مل سو هماع هللا ىلصدل |وةكالذدب وبان اتاءاملئا

 | نارك ذر ةسي دل ادعي ناك اء نيكحرشملا ىلءتانمؤما جاك مر ناله نيلحال
 هللالوسر معني !تنأر شدرق نمفرش ىف كنا صاسعلا انأانصاعل !ىنالاولاهنيمسملا
 3 امتي هين قوات كانا عى هلا 9 قلي هنالىا لو هيلعمللا كح

 ىاةرد_غد ىيد تش فوق ره أامسنب لاقت هيمىل-هألا 5 ند ءءام مهن لن

 لاف ماع مث هقح قدح ىد لك ىدافت دكم لد ىلا صاعلاون أب هذ م ءاف ولامدعو ردغلاب

 ١ اريشهقلا كاز ار منمهللا| ولاقذ ىتهذ تمفو لههذخأي للامم ؟:مدحال ىبلهتكملهأا

 ةققاودلو لو ددس عاد نأوهقلاالادلاالن اد مش اىنالان ةناهرك انو كاند> ودقف

 حج رح مك ١ اومألك ١ [ناتدرأغاىنأ اونظنناةمشخالا هدنءمالسالا ن ءىونمأم

 35 زل بو ءتلع هللا ىلصهقنال وسراد رفملس و هءلعهلل | ىل_دىنل ١ ىلءةايدملا مدق ىت

 ةئسده:لمقو نيثس تس دعب كالذو احاكثدع )و لوال احاحجأاا ىلع امءهللاىىذر

 نءنتسلاو انس ان ًاردامتا او نيةنسد هن كن د اور فو (لوذأ ا( ىعمن :١أ ةدداو

 ماسلا فد و را عجين ديال هنن م لعل لهأ هسيلعامل فلا :وهو هوذا همالسا
 ف ةر هبال نك اوسأ هدانسأب ان سدأ ثد دحاد» ىذمرلا اممم ةفئاط تااكمت منع وةدعأاو

 اهمالسا نمل ل ونيس تس دعب دل وقلاشنا نكي «ظافألا ضع مالك ىف قوههدس و

 | هسأ نع بمعش نيو رع نءو هيلال ددسالا مديالتءاد ديالا رعب را لوه هريص هنود

 1 سا

 نَء : دقو: اااحدلا حا. صم لغم لد ١ سش كثدن ه.سميوملا لملل ىف دم

 درشالو مهلا ىشرتيامتلا نمل دنعقيءااىكو دو دولا لاكنوأ قلما ف لج 'ك وكم دق نو أ ناك نك

 قي دة مظ ءم.ملا ن..- لح راذاق مل و هماع هللا ىل_صدلنا لوس ةر تدار لاك ل ود ءمياكحةرادعلا نال همام اى



 لس و4هءاعدللا تالت وىقلود وكدا ثدح هنعهشاى كر ؤود هت ىدمسر دهللو نيمس|.طعا

 هربافضأ' .ساهئانون قوةنم ه.هتمجروذاك ىلءتطخشل اان ه هرذاك لمالاو هلل ى ملاوي «هترطقوأ نما قرشم هدب

 مالسلاهملاع ىدعيلا هللا حوألءاة معو : 54 ىركاطظنتاقدق نحل ااطام و هس ادي نم عاذ قالا لمكم

 لوبا !ةرهاطلانب' انعطأو عمم

 ا لفريغنم كءةل ىلا

 لع ود_يعاف ىاناث نيااعلل' هن ١

 انأىنا نأ روسلهالرمسن لكوتف
 اوقدصن لوزأالمو.ةاا بلا هللا
 لبا بحاص ىبالا ىلا
 الار هما لاو ةعوذلاو
 تلصاا سأرلا دعملا ةوارهلاو
 ندهالا نيم الا نورةملا نب مللا

 ىنقالانيثنعلا ٍ دالاراف_.الا

 لوسىا نيذلنا مشاولا فنالا
 عافتراالوّود امهيف سا نيالا

 هدهدو قهقرعة_ءعللاث كلا

 هنم ةن:كيلاكمح هروواوللاك

 ثيدح فو ةضفقيرباهقنعن" اك

 قه_فعهللاىذر هرب رهينانع

 ثاك لاق لو هءاعهلنا ىلص صو

 امنأاك ضد . الو هيلع هللا ىل ص
 رخ !ثدد>ىفو ة ةضفن نم مص

 ىذرتلاه يأن بد_:هاورنم

 قةيمددص هةاعن "اك ه نع هللا

 روع عم رلانب صامل نأ ىلع بنز ردّ درا سو دلع هللا ىلمهلنا لوسر نأ دب نع

 لاو فيءضثيدح اذه هريغلاقو لاق مد داس ىفاذهو مهضعبل ادي دب حاك ذو ديد

 حاكسللا ىلعام» ذأ بو هيلعهلنا ىلص :لانأو هاا ميهعااثيد لاو تدئي الرخا
 كورتملوالا حاكشألا ىلعام_ه هرقأ لو ه.اعهّلقا ىلص هنا ثي دحربلا ديعْن لاك لوألا |

 مم ذاو لوصالا هدضعي ميدان دن ءديدج حاك.لي ئاهدرثد داو عبس هيا دنع هب ل هددال ]

 دبع ميد” ممضعب لاق همالكا ل دهن سع لوجوهو لوالا قادصأ ا ىلءدب هي دب رالرالا ْ

 ل.ة-نبدوسأ أو ىراذااك ثي دا هع امالكلا فلا ديدج حاك_ئاهّدر هنأ ثن د يلا |

 ىذرب أ: زنوك قوهمالك اذه مهريغو قييبلاو ىطقر اءللاو ناطقلاد.هسن بى وأ

 نملة .(دمعضعبل ]وقد «راتلاوب و وز لة تاسأ و كرش تناحصا مءىلاعا هللا

 لاةيالاهنم لرش مدةةريغن+لسو هماعهقلا ىلصاهوأ هب ثعبام تعدت! !ممالر طنا يمالسا

 لأ شرف ىلعل ل ةاكوهو صاسعلا ىفأ ع نماه> وز ل .كف ام تناك ثمل

 ودكنت الوىل تدل اوقلو ر'ىل_ءقهلاه> وزدقن تءلاذ_هفاهد و 6-0 .وهيلعمللا

 ده_ىننانأ ىلع تاعام هن دكا ملص د هد تاز“ ازد  الاءاإ:نآالاونمؤ ودى 0 |

 ملأ هقاوةثعبلا لبقىاةءاهال !ىفهلاوجوز ناس <. .اعدتلا ىلم هنأرك ذ د

 26 1:3 ىيىلااءهنعدقتا ىشرتهثراحنيديز برم -# 1

 ة.13 ى ىلا هن هراح يدي رز لسو هماع هللا له هذا لوسر ثدنءأم سس ءافةكك ف ةرطلاب ىا

 ىطاصدلا طفاملا ارصتقاوءاو اريعب نب مرمدع باصأن ف ةرطلان ىاال_جرت رمشعة سهل ىف

 راسل كو هن اعهللا يصهتالوسرنأ اونظممالاد_-اد<لوءاشا ارك ذي نو ملا ىلع
 مهزعأف هب اطىفا او-رخدقو ىاذس .دااءاشلاو مالا ءكاون :ءىلا هز هللا ىذرديز ميدف مويلا

 تم تمل للا ذلظف هينوذراعتيىذلاو هراعدناكو 0

 ه«(ماذجيلا امهنءهّلئا ىذر هئراح ندي زب سما #

 ءارو عضوموهو ىلءذنزو ىلع نيس! نوكسو "هلو هملا٠ ا ارمسكي ىلا. هي لدم

 اههسو ةنسنينامث ءاهذىاهنوضند_هبل لا كا ذي ماه نافوطا' نا لاة ب ىرةأ!ىداو

 هللا لصناكو ىا مو رلا كال مرنص ةدفعن ممل. ةأ نع ىلا هتهللا ىذر ئاك- | ةمحدنأ

 مسغبدملاةلرأ هنأوأا ورلا ضءه:فرص:ن هيلهلو ليقادك 0 هبلاههجو لو هيلع

 لصوا.طوةماي داادع ناك هنالةب رمسأ ! هذ هاهذ ن ناك اكل امهبلا هل_سراقالاو باك

 ظ هسا تماس د٠٠ لامس ناب أه لامن است قل ىشر

 هقنعفم هودارملا اودضفلاءاّوص

 قارشالا ىف حاءلاودو ة.مدلاب
 لكشلا فر ظ لاميتمألاب

 .نال لايكلاو ةئ.هلا نس

 ىف سامااَقْنَأَي جاعلاةروم
 ثنوالا ف ةضفاا و اهتهت_ص

 ى هلوقو لاملاو قارشالاو

 وهو معلا نوكيث يح فئالا ىلءاىا 0 :ل بودي دلع سمير طبعاا تلاوهوريثالا

 مشالاو مشايو»س داو ىا مشنأ لمأ ل نمهب < هواهيرون 4نينرعلا ىنق ةأ هن هللا ىضرةلاه يل أنبا لافو ني بجاحلا عق# تحتم



 هلا ل اوقهفصو لعدد 2و و هماعهللا لمن شا هسأرامأو) ءالعأا ودا عمفنالا ةبسقلا .وطلا

 وطو طارف اريغ نم ههظعىا س ًارلا ماض هنعهنئا ىذر ىلكن ءقوملاة باور فو سأ آرلاىا ةماهلا يظع ناك مو هءلع

 (فيرمشلا هفامأو) ةدالملا دن هنآ وهفمظعلاو طارفالا ع ماما تالاكلا لو ؟0٠0 تاك اردالا ىلءن وع هنالح ودم بو.
 000 ا ا 2-2

 ا نمملسم ىف لبسو هملع هلفا ىلص

 هللا نذر ةرمه”نب رباج تود

 هعسأو وأ هوظعىا عفلا ع.لض

 هنح دعب رعلاو طارفا معنم

 ىلعةعسلا ةلالدل مهل ارغصن مذنو

 ظ أل ىر ئازع + مااودحاصتلا
 0 ءارعشاا نمنودلوملاو اتاسصلاوءاسنلا نمت امىوسلان موفال 1 ةسيماشلانيورقيست يتلا نماونخأو ١ 2 ىلع رغ 6

 ىعلوأ .و مال وهو هرغرص

 ة.سنلاكلذنا وا أ هملا تفالنال

 ى ؟نبا ثيدح فداز وءاسنأل

 00 ه_ءهللا ىذر لاه
 ىاهقادشأب همت ومالكلا
 رازيلا نع ثي دح فو هو بناوج

 هللا ىضرةريره ىلا نع قييدلاو
 هيلع هللا لص هللا ل وسر ناكه دع
 لغم م ينشأ مهلا عساو مو

 نانسال !قاور باشا اونائدالا

 ناذسالا رق ةمو اهدي ددج واه وام و

 هنعهللا ىذر "ىلع لاف واهقرفم
 اهقاربىا ةد-وملاباانثلا للم
 ىاابانثلا قارب هباودف ءاحو

 سايعنبا نعةياور فو ا تيضم
 هللا ىلص ناك ام_منعهّللا ىضر
 ديعبىا نديمْثلا لأ 1 .وهمللع
 ملكست اذ تاسعا ررلاوأباذمل انييام
 ءايانثنب نم رخر ا ور

 ىوقل_بو هيلع هللا ىل_ص ناكو

 |هيلعاوكرت )و ه«ماموويلسو ىد ا طل اه. ,اعاوهطةفماد_جنمسانىف يه اوددنهلا

 ملا اورد :ممل--أ نم ىا بدضضا ا ينننمماذح نمر: كاذب عمسفةاخان ولالا | ظ ١
 0 0 ىأ بديص 6 مر 01 0 ا ْ ناك لبو هملع هللا ىلص هنا امهنع

 وس .ر ىلعةء- دمدقو هنمذخ هنعىلاسعت هلل ىذرةمح اودةنتساو

 | ىدردب زناكو ةمحددعمد در و لحر دن اهم ىف "هير نب دب بز ثعبف كلذيمربخ أف و ةملع

 | ىلم مه ىتلبقأف ةرذع تنم لل دهعمو راسهنلابن مكي ولدالا ريسيهنء ىلا عتهللا

 ٍ 0 نءموهناودننهلا اواَسف مبصلا عمم وعم ناك موهئناوددنهلا ىلعام وَلا

 هللاهودبز ىلا ١ واع و اويكرهنءىلاعتهتا ا!ىذردبر ر عنصا ع بيمضلا اوني مسالا .ولاق

 || لور ىلع ةعاج مهنممدقم اه ارتب اكلامأ أ ١ ارقادن زدل لة نو سم موقان امهنملح ع

 | لحتالوالال-انملءمرئالهلقالورانممضعي ل اقوريخلا هوريخأ اوملو هيلع هللا لص هللا

 ىدقتخ 'وهذ لّدق نمو ام ناكن مان قلطأ لاسقف ىلة هلا عنصأ فك لاقفاما حاملا

 هللا ىذردي زلالحر ادعم ثهدا اولاةذقدصل ب و هءاء هللا ىلصهلنا ل اوسرلاةفنيت اه

 مه لكذنأ ١ ادب از رمأب ههدس ولام ايلعموهعم مل بو هملع هللا ىلص تعي هنعىلاعت

 اذه ىسدخ ل اًةذىئعيطرالادب رناهلنال ]وس رانىلع لاق ىام ياا ومأ ومع مربح ند و

 ْ ىلعا ارمشدم هنعىلاعت هللا ىدورد رهزس أ ال .رههو هللا م 3 ىلع قافدح ماس

 ا هغلبأناديز قلو هفلش هفدراو مولا ىلع ه-هحوهللا مرك ىلعاهدرذ مولا لبا نمةقان

 هقسادهلاةف كال ذةمالعامدب اءرهل لام كلذ ددءو لأه لسموه .1عهلنا ىلصهلنال |وسر صعأ

 ' ا ”هقمن ات نمل هو اوءةجاف سانلاحاص هو ف مس سأ ادير ف رود ة- و هءاع هلل ١ ىلص

 ل وق أ ىهتن هود ودد املك ةناكسانلاّدرذ :مل- و هيلعهللا ىلصهللال اوسرف.داذوذءذريلف

 0 نءلسان ٠:لثاك هسأ اوءاشا اومعنل |نمءذخأ ام عسجنأ !ىلع لدي قاما ١ ادهو

 ُ قدالامدعب ٠ نمكلذف 9و اسم ناكه نب ١ وددنهلا عم دق نم ضه»نأ او بدمضل اقب نم

 1 لعأ هلنأ و

 ©« (ةراز َ :ىيلهتعهللا ىذي قيد هلار كي نأ نية موملاريمأ هب رسأ#

 لوسرث علاق سر !نب أس ع نءىرقلاىداو ١ل-سم ميس فاك

 انيلصاذا ىجهعم تح رخودرا ازذىلاهنعملاعت هللا ىضر دركيأنأ ءأنأل_سو هيلع هللا لصوت

 7 ”اطتنأ ار وو لءةنم «ثحوىأركي ول لمَ ةذءاملا اندرو روق ةراغل اانمنشنان سمسم || ؟ 1

 ب لانيب 0م مهستصرو متكردان اال ل ىرارذلا مهئم

 ااا < ب©ق”"*ححِىييق2ل##3<2223ة#شُأككأ©أ©لألأل
 الف حدا اقايسف مهوب الو اهماةوامت ووو اهتدسشدار او نائسال ١ رلعتيا اور نمدارملاوه مازه دو ناز.دالا
 '.ىش و سداركملا مخ ليو هيلع هنا ىلسناكو مم ةمخمهفطا أو نيدفشهقلادابعز بحأ مال اوةالصلا هملعناكو اذ هرب رع
 رسيفو دةكلاو شانملا ليلج ةياور فو يتلا ةرارخلا ةرثكو ص اولادوقو ةداملارونو ىلءلديل 'الذو ماظعلا سور



 هد ردكل و اهةضمع !ةنيالا عباصالا سور شاشملا حامل امرا ماخلا تل

 ل ا ا !ىمدال ا|ىناثكل !ة:ثيخ نب ةرد تح - وهوىاةفاض رقاب أن عيشاوملا فو ن و نع نيفتكلا عم

 اقاضواةاضىا لح رلاا ده ل ةمالإ أر 0١< لنا جااحوىت لت لاك انمحرالف اخ وى ًاوانأ | لو هم ةنلعاتا كذا

 الوانون قأأالو اهجو نسال

 حرعبو“ ؛لاك ان. اروامالك نبا

 ةيلع هللا ىلد(هقي :,رامأ و)همفن 7

 متت ة سقف مدقت امْكِم لب و

 ىضد ىلع يعفى مباارببخ
 0 و « :ءهللأ

 نكي لن اك ىتح ىئشف
 0 6 ىلا اربطلا ىورو

 تن ةريعهءاعتلخد مالسلاو
 اه ل ىعدبب راصتالادوهسد

 اديدق لك أب أ, هند وذ هزهداس

 هدير ةنوأ خضملا دد_ةماخلىا

 نوئمةدحا اولك تعم ةضاامتذخأن

 امونكمىا هللا نيةافاهنم ةعطق

 ريقثىاف ول نوهاوذال د بو
 َو زووظ زد عمى مدس -ةةودحلار

 "لج قا دهساهق عقلا راب' الا

 يلمس ل هقب عا

 ىل_سدنارك اسعنبا ىوروللسو
 نب نسا ىطعأ سو هيلعهللا

 ثاكو هناسلاوهنع هللا ىذر' ىلع

 ةقالقو رف ىامدأن 7 عشق اهيلع فر ةمأ ىف وىأ ةأ صعاموفوا واوهق يلا اوأرالفأ]

 هللاىذرركب وب أ ىل ةنفركي هلأ ىلامهةوسأ مهب تئخلا برعلان_بحأ نماهتنب ااهعم
 ل_بوهيلعدللا لصدهقنال وسر ق٠ قلق هع هلع دما اًئم دفا بول د اها فدك ١ 1لفاهتني ا هنعىلاعت

 | كلذ لاق كل“ قو كب بن أث دحلان ل اونأىا َّل وأقل ةأرملا 3 بهةلسا لاق
 ال ىه تلقناهلامجج سو هيلع هللا لص 4 موناك دقو ىا بعتلاو حدملا مام ا

 نيلسملا ن هى رس[ |اميىدقف هكمىلا مل وهما هللا ىلص هلل ل وساع ثعبف هبال وسرا 0

 ّ دادك نيالا نم مش رقفناك اريسأا ميىدف طقاىفو نيكرمشلا ىديأىفا واك |[

 هنأو هنعىلاعت هللا ىذر ركب ول اةفرق مت اصأىتلاىا 4 1 مريم ن أل صالا

 ىاّدب رمسا اهذه دريم ن ادعس نبأ و قدما نبا نء كلذ لبق لصالا فرك ذول.مىففىذاا
 نمساناهببيصأو ةرازف ب قل هنأواه-هئعهنذا ىضر ةيراحْن دي زةفرقمأت باصأى علا

 ىلاءتهللا ىكردي زمدقافق قدر هن واح رح لق»>اىا ىلءملا نيب نمدي رتافناو هياصصأ

 | هللا ىلص لسن ف دوعالف ةرا' ارى و ورغد د ةبادط ان ملسع هسأر سعال نأر ذنهْنَع ْ

 ةفرقمأ اود واو ربكو مهباوطاح أ ىت-لدللا او داسوراونلا ١ ونمكش مهي النوهيلع ظ
 اهل ناكو وم راها مهاك است رو جام ىفقاعي ناك أه موةنمف ةرشف ةقرقم [تناكو '

 من مزعأ تاكول لو: ةةزعلا ىف لئلا م: برمضت ب رعلا تناك مثنمو !داورشعانثا
 ءاس و )ب .وهيلعدللا ىلص ىلا بست ت ع :اكامنال ىا ةفرقمأ لقت نأ هنراحديز أذ فرق و

 نكلادجعاولتقاوةس دملا| و رغامهل تلاقإ وراهدإوداوواهدإو نءاك ارنينالثت زوج الأ

 ىل. ةوىاامه رحز و نب رمهيىلااطرر منيا اهيا ر طد درق 0 ركصربح هنامجضعب لاق |

 هللعهتاا لصوعبنلا هلق دب نكست ىذلا اًدهاهداودف رق ةونيةدئاهاةشةاضكرف ن نيس ءرفىلا

 1و ومدقم اهب ىقال ارايفرخ الة قيادصلا مراحل رلا لأ عم م اواتقاهدالو أ ة متو سو

 ىلصلاَهد اهل اجلس و ةمل ءهّلذ ىلصهل رك دوق در نال والعمل ىلصهتال اومرىلع

 ىدنأن أت ودرب راحةلثال اوسرابلاف اهتلصاش , راجام ةلساب ع ١ وكلا نبال 1 وهيلعقنا

 فرعفئان التو نينو ممالكما ال .و هملعهلذ| ىلصهننا ل وسر داعأفةرازذ ىئ قائم ل

 نن رحهلا 1 و ةيلعلبا ىللسىنل ااهمه ونةلاهه هوقاهدي نب , حل :وهيلعدتلا لص هنأ ةاس

 ائاو نزح نين جح رلاد_هعهل تدلون اوفو ةارمثالا »أنك دكعذئ اعملو رع نب بهو ىلأ

 دحذئاعو م دق: ذناعتأب ىهل وه .اعدلثا لص! ينأ مأ ةمطاقنال هلاخ نزال رق
 ١ ريسأت اكن اءادةلاةءاو رنأ ىلءهساامالك فو ذئاعزبو ورع تان اظاق وهعالثز رح

 ىررى د هصادؤمظددشا دو

 ةيذيةأ هانا ىناريطلا ىورو

 سو هملعهللا ىلص هتءاحناسالا

 تااقف اردت ركحأب وطو

 هيديزب نم اهاواذف قوعطتالا

 كف ىف ىذلا الاال تلاَقث
 رقدتاك أف اهل هاطعأف هجرخأت

 همكحو هنأس ل عدل وهلك عم او>و لو هيلع قنا ىلص (هناسا ةمحاصفام او ةءادبلا سمسا تناك امم د كلذدعإ هنملعي

 ة-اصفف بولقأ !عماعي اعيد أما همالكن ا ىءادا هع معآ ًاوام اثم همظعأ اوامالك هللا قاد هنأ و هيلعدقلا لصناكذ 0

 هدارهه نعني هف وسن م اقيس نا ءاهنلا لهجدةو كلذك ن اوكيال ف يكو 11 اهادم كرديالةياعدمالكك



 .٠ قطتنالو اربع لوقبال ظعواذا مهعصنأو طظذلاذاهللا نا حدف أو هاءرك ذةقيت عددا رع نعف ةكيو .هدابعهبلاوعدبو
 . مكس واعرشوا.اعرغي هلك همالك اهردسخ ىف ءارذعلا نما 3 أ ناك هنال ى لن. الا قامتيالو همالكى طاخخال ىا ارذه

  هقاماتأو هتاامئادا ص نءربع ولو هتوذعف نلزنأالو 506 _هتاةمافهنممكحأ مالكي شبه وفتيال
 نيبو هنامبهدا.ع ىل_عوكا هن

: ْ 

 هصاوأو هضورف عضاو

 هد.ءووهدعوو هرحاوزو ه.هاوزو

 قاائامكحأ نوكتأ هدانراو
 مهن وأو اناساوهصفأو انانح

 ةالصأا هيلع ناكص دقو انا

 مالكي ملك ملك ئاذا ماللاوأ

 ردهب سيلداسعا !هداعن نيب لدم

 1 ْ ني ىاشاا سعشلا عرب ونزلنا مد ول و هماعهللا ىل_ص هنأدنا اودنم عدأ هك

 ' | امهادس اى اكل ذامريف عوك الا نب ةلسا قةنا نا رساهنأ ل ق<لاق ث.-نيءاورلا
 . .[|| هللاىل_دهقلالوسد نركب ىف ة يرسم نأ كلذ ديؤو و هثراحنيدن زل ىرخالاو ركب ىنال
 | |ىقوفا نيكرشملاىدبأىف وناك ىرسأا مب ىدةفةك٠ىلا ةئرق مأ تنم ثعبل--ب وهل

 ||| اذهفلوتأ ىهتناءاذرب را ضرعت نمر لو لاق كب نزلا مهودي زدن رمم
 . ||| ةلسنأو "دل. تنباها تاك ةدحاو لك ناو تدّدعن ةفرق مأ نأ ىذمتو هنالرظأ عملا
 | دتءتالل امي نأالا دس كل دىف او هنماوهذ خا لسو هماعمتلا ىلص هنأو امهرسأ عوك الا نبا

 لأ مهطعي نأ هلع لديوةاورلا ضع نءمهو ةفرق مأزكب ىلأ هب رسم ىفةأرملا ةمعستو ةفرق مال راد ل

 (|| ندسح أ نم اهلةئيااهعمترازخىنءتأماميفلاكلب ةفرقمأةأرملامسيلواهدروأ |] 2 1 3 ع 0
 || هللا لصد الورى ةافان ولاهاتفشك اموةئدملا اةمدقنا مي رك وأى لدفن درعا 0 0 و
 ظ : ىلا اب ثعبف كال ىهتاةفتأرملا ى.هةاسابلاةؤزمد ولى زيت هاف وشل قلو هملع 3 0 1 م

 || نياووصمسا نبا نع لصالاهرك ذامن أ كال مةكعىرسأ اوناك سانا بى دن كم ]| ٠٠ امو ميلكا
 از ىباانزاتىا ىرقااىداوىلا هُراسْ ديز لسرأ لل سو هماعدتتا ىلص هنأ مدعس
 .رك ذامذا اخجل احح رتب ىلا نيب نمديز تافأو هباعصأنم سانا هب بدصأو مهما هنأو
 || لسريإل هنأو ارجات ناكل ب ابزاغ نكي لهذه درا ندي ز نأ ىذتةءاس# دهس نما نع

 نيريز حب رخاولاو هصنام دهسنب ا نعرو حصل ودول: اةفم ميزات اان اوةرازفىئرل

 ثودناك اف لسو هءاعهلل | ىل ص بألا باحصال عااضإ اي ومأشااىلا ةرادت فدي راع

 ثددسنأك انادي اورفوادرس

 ملسو هملع هللا لص هللالوسر

 ثدد ناك واقلاهمهنت امهف

 هاصحالداعااذد ول امي د

 لسثرتلا ىف ةفلامملا دارملاو

 نءىدمتااىكورو مهةملاو

 هللا ىل_ص هنا هنءهننا كرت سنأ

 أنالثةءاكلا دمعت ناك لو هيلع
 ركاسءْنساىوزو هنعلةمثىح

 اول: ةدق, ملأ اونظنىأهياصأ او رضوءون رضنةرازف نم سانهسقا ىرقلا ىداو
 3 ىتح ةيات ند لس غهسأر سعالنأديزرذنوةدلا ا ١ ومد موعم ناك اما ودتأو

 ماهي سى هو هيلعهتنا ىلههللا ل وس ,روةهنةمدا رح نم ضصاخالفد راز : 9 وزع

 | مونلا مهيرزن دقو ةرازف ينم ىل.ادمممحرشن لدالا اورعسو راسهغلا اوم ام-هالافوأأا" ا
 ىدلاقيرطاا هدو ىلع فرم ليس ىلعرظذنف نوكذدن زي-اروظانهل نواعم اوناكن ىدري 0 راب

 1 مكل2سأبالفا ومان لوقف هللة رمد مرظتسأ لما اكل ْد ىلعظانا كال ذفرشأ نع 1 رف انيإنمح رو اهيمنأ اذافمكلعسأيالؤ اوسا لوقف مونةريسهردقرظامف هتمنوأي نياسسملا أنور 0006 27

 || ىرارتنلا لدلدلا موبأطخأ هل 1ةريسمو مخ ىلع دداكصأو ةئراح نيديز تاك القتل الا هز هف ||| "سدة لوعماةغل تناك لاقذ
 || يف نمرضاظا اوننانف اطخ ىلعم-هواو مأ  -اك :رخأ اقي رظو ميغ أف موقعي ط تاب

 سا ا داس مص م قط ارجوا
 هناتصا هللا ىلصوبللا هيمهباجأ امو مممطخرك دهمفو تانناكملا فمدقدملاْتي دارك ذو لو هيلعهقلا لص تلا ىلع
 ناسا: برعلا ماك.ءاكن اودحا ودلب فان أثذودحاو بون هلنا ىنانانلقذ ىلع لاق فلن مف :ور عمو ها مهلك لسوهءلع

 هتابطاخ نمزرينك ل جب تامناكملا ىف مدقت ور كيني دعس ب فت أشنو ىبدأت ن تح أف ىبدأ ل جو زعقلا نا لاق ءرثك [فزعنام

1 



 ةمدسو هتفرذمو هنغالإ وهتحاصت لاك لعل د. 5 ودم ةرهتأ علق لكمباكم ماحتو ب درعلال' ايقالسو هءلعهّللا ىلهئاماكمو

 -دةودناءمالو قةاوءاهر 1 . الو دهاد هللا حاصقنل_علا حا“ مم الو لهبابو بها اوا' ىف لاق نرعلا تاغل لعهع الطا

 50 انثلاناك فو نب واود هنلا قمانو )لا عودملا» 00. وأ'هنمالكر ءءاياعل |

 هلأسودل.ةوهةنّتعاو هير جانا رع سو هماء هللا ىلصهلثا لوسر هاج رف بتايمااهملع

 نأ ىلء لدي د« نبا مالك ناتاعدقو ى را اىد اون: هر ازاى ن ند ءترملا فان زاعل نأ ١ هنا

 هول ءامو ىرقلا ىداودراز ةقدبزادجا ارجات ناك امنا ىلوالاةنرم لا ىف يراني دي ذ

 ثدح ىطا.مدلا ظءاد اخت كاذ ىف عم ”لصالا تءار مهعماماوذ:أو ءاكأووه |

 هملع هللا ىلص هللا ل او-رثءباولاف بز ف ىرذلا ىداوىلا هئراح نبدي ردي رمسلاقا

 0 رق مأ ىلا هيراح نيدي زذب رم لاق مش اريمأ هنعىلاءز هللا ىذرادي زإل بو

 ةفئاطلا ىلعأي رسااقالطا اذ_هىفنأ ىالغتاعامه-.ةوناض هر ىف ىرتتلا

 مدةتدةورايخالا ساو لا ةالج رخ نع كلذ صتالوةراصتل تجرح

 ه (لدزللاةم .ودىل!ه:ءهللا ىذرف هع نوح رلادب عدد رس« ٍ

 هيلع هللا لصهلنال اوسرث هداك قيادي زدنياهركيأو اهدفب وتدل مهملا لادلا ذب

 نادعيى الاه هد .همجو هذي زمب هدعق أف هنعىلاءت هللا ىذر فوع نب ندع نلادبعلو

 تامزع أ لات :هللاءاشن ادغل! نموأ اذ ه كموب نمةب رس كا اف وهل لاق
 تقو ناك لق ةنيردملا ب راخلا وركسعو :امعمسف لدن اةم .ودىلا لمالا نمى هريس

 ل اوسرابتيمح ألاف و 5 و هملع هللا نه هننال اوسرىلاف وعن نوح ءرلا ا ع ءابج رهسلا 0

 دحو ىكءاممادقعلبب اءىا سدرك ( نءةماعهءاعناكو كبىدوع رخآن وكن نأ هللا

 |مممدم س1 نبأ وءاد و ةمامعتهمع مودع مل_.بو هيلع هيا ىلص هللا ل وسب راوضقف

 سهأ مف رعأو نسدسأ هناف معاففوعءنبااءاذكعلاف م كا ذنماوثو أ عدداصأ عدرأ |

 هللادمؤت لسو ه.اعهّللا لص ماقو هما اهعق دقءاوالا هما اعندينأالالإ لسو#ب .طعهطا ىلص

 لف اًةؤهللا ل سىف ؤو هللا مسد ز زغالاقو ىهت اف وءنا اء لاه من م هسفأ ' ىلع ىلصم

 ىوادماول هالو ءافولا لرتتالى ار د_غنالو مغملا ف نؤكالىالغئالو هللانر ذك نم

 هللاد_يععادهفاسصىا اد.لواولم :الواوامتالو اوك *الو اوددفتالو واغّتالةياور

 حجوزتةكلاو اكس اذادلل و هءلع هنا ىله لاق مث مكمف لو هءاع هللا ىلص مك كنس :تو

 م- هوعدي مأنأ امو نام كلل ةزددلا ةءودمدقىتفوعنينحرلاديعدا سف وهكلا هلا

 مهدأ رس ثااشلام وبلا فو فيسلا الا ىاعئال نولوةيو نونأب مهو مالسالا ىلا |

 | عرار ل_سو هملع هلل! ىلص هل |ءاج هس دملا هَ هنراحن دي زمدقا لو مد ةةامرخ ىلا هياحضأ

 [نبدي زل زادبعس نب! نءتدثل دال ىف هل اوق لكشي ذخدحو هيىلا عدا ءرقطا شهرا أف
 |ىئد 42 . هرهاظ هنأف ناضمرىف ىرخالاو ير ىفامه' دساىرقا !ىداوزيتي زم ةراع

 قيام كلذ نم ضا .عىاقال
 "هل-- بهاو 11 رك ذملدلعلا
 هدماع هللا ل صهلو ةك كلذ نم

 هلوقكو باح امرا امس

 ..ىلاسال ريا ىشال ننذلا

 0 تدك ل توعال نايدلاو

 هلال ةحاصن لح رلالاج هلوقو

 ىانلا اوعستنا مكنا هوقو
 مكقالخ ا رمهومسف مكلاوم
 رش كلود ةناو اورو

 هلونو اللا نس>و بولا طس)

 م ااطانا يديرها قللت

 يلا قاهللاو نإ اللاءاملا سب ذ 3

 لالاد سناك لاسفل دق

 عسب رءاذ_ثااهلوقو لدسعأا

 لاط وهعامق مران رمصإ نهوملا

 لامة ءانّدااهلوقو هماقف#-.!

 هل وق و ىنرالزكح و2-2 ال

 ةشعملا فصن قفل

 لقعلا فصد'سا:!!ىلادذودلاو

 )ل هلا فدالاوسأ ١ نحو

 هلوقو نيدلا فم قلخلا نسحو

 فكسلاكعر والو رعب دّدلاك لّوعال

 نساك بسحال و ما ارسملا نع

 نواسملا ل نم هلوقو قلما
 رع نم رحاول اوددب وهناسل نم

 |ىداصتقالا

 نءزرامماا هلوقو هللا مرحام
 عئاتصو ازعالادبهلادي يال ذلا
 ءوسلا عراضصم ّق فورهملا

 111 طنط سس سس سس سس سما

 0 |وةو» .راسعاشدي هبرخ رح [سهذأ نم ََدص سانا ارمسخع | 4 هوقو هقدصن «لام صقتامو ةءدزال المعلا ادب رمال عداوأ ءااو

 ركض نم هلوتو ءإ هذ تح تع مننذيءاخأ امعندو ل ادد ب ودق هيفاع كش, ةناعثلا ارهاظتالهلوقو با ”اصملا ناّلرِا ارونك

 نومها و راو هصفنل م اهمال ب ء دب تح ؟رملا نابع الكيل ةرقوةنلا هللا ىلع4تنهغهيل رو هير نيإ امىل



 ا كيداسالا هذه لاتنمأ اود 6ةنه رم «رحافااة دود عود ٠ واه دهلوقو لاطأا تان ءاالاعالا ابا هلوكو هريغب

 لاو لاو هنعمل ىطز ىتعسلا ةو رعنب ةمظع نعى رك ىئ :وزماك-الاوىف اهلا. نمهلع تاقشاا ماس 2و اه رش لعل ١

 لامو ةاطن 1| ىه ىلئَسلاوةيطنملا ىهأ. اعلادملا ناذ أ شسانلا لأ سنالف ثلا .«مع ذل انغام ل دو همل غلا ىله ىلا ىل

 ائملكفلاق ىطامو لوسههللأ

 لو هملعهنلا ىل_صهللال ]وسر

 4 ازععم نمناحه دتواسغلب

 نأملسو هملع هللا لصدصئاص>و

 ىل-ع هتفاي ةغاىذ لك ماك
 بدكرت :وبرعلاةهغفالتخا

 ناكو اهلك لاسأو اهظافاأ

 ععمذ او هّمْعاَر زواجتتال هدحأ

 ى درعا اههوسل تاك ةهريغدغل

 مل_دوهملع هللا ىلصهئمثلل و

 هنالةئارذه وم وةيهلاةوقب الا

 سانلا ىلاوار طةذاكرلا ىلإ! ث عد

 تاغلالا جلل اهاعف ارجو ادوس

 لوسر نم الس امو ىلا هلاك

 هثعبالف مّمعاىاهموقنانس اءالا

 همالك 7 عسب ا هاععمم همدلل

 عشب ةغائأب ل وهيلعهللا ىلص

 اسااءدح وبال و نايسأ |ةد اعف

 ىئارصافالا ةتغلرشت ماكمتم

 كلف ليصالان ءالزانةعبرتلا

 مل ,و هءلعهّللا ىلصا مثالا ةغللا

 انافرشو اعركتهتلاهداز هناك

 نما مب حدف أ ناك ةغلىأتم 1.4 0

 ََق 0 كلذبر يدجوه ناله ٠

 هد ةدو#لاةب رشا ىوقاارتاسيف

 عمسانلا ىلع ةدّصو ةدابز

 .سان>الاو ىنائصالا الدنا
 ىقلخدنالو سامق هطيضيالا#

 ىهودلاخماللسو هملعهن | ىلص هلوقن مىراضأ اهاورام ةشدحلا ةغلب سو هيلع هلا ىلههملكنت نمو صاب ل1 هقمتحت

 أ رهاتلاو هج زم هموت زق ونا فلا انارصن اكو ىلكأ اورع ني خبصالا ءهكا مو
 أن نصرك أ اوهم وق نمريثك سان ةعمملس أو اان وم 5 ملت وهيلعهللا لصصىبنل ١ لعدد ذوأم دنا

 لسو هيل عدلا ىلصهقلال )وسرىلاهنعهللا ىذر لأ رطل ,زطاءاطعانورك ىلع ماقأ ]

 جو زنألس و هماع هللا ىله هللا ل لوسرهملا بكف فم و زن أد اي رب هنأ وكل دي هلعي

 مأىل هوه هين .داااهممدقو مهدةعا مى وهنعىلاءتدقا ىذراهبوزتذىا خصال 1تلس

 ديعاهةلطو ةلسريغدات ل وىث هرتاهسكس ةسلك لأ ىل موف وعن ند رلا دمع ةلسمداو و

 ا ءاضقنا دع لء .ةوةدعلا ىف ىهو تاموءادوسد راحاهعتمو اً الثهنوم ص ص ىف نجسرلا

 ا هللاىذرباط1|نب رع نب هللا درع نع .ولاق يلامنبت ا ىدرشافعابخا رود 5 هدعلا

 ف وعن ند .رلاذرعل لو هيلع هلت ىلص هلا ل أوسرةمص دو ععممالت هرشلاك 3 ام م,ءىلاهت

 سام مودم .و هءاع هلل !ىلصهلنال ]وسر ىلع ل يلبق ًاراصنالا نءىنا دافهنعهللا ىكر

 | لاق سك ًانينم رمل اىأ واف اقل متسح آلاف لضف أن نموملاىاهننالوسران:لاقذ
 تكس ساكالا كئاوأ مهبلي ْن 1ليقادا دعم ساهل مهتاسحأو اركذتوءالم_هراكأ

 ْ تازئاذالاد> س#+-نب رحاهملا ارشعمالاةف مل و هماعهنلا ىلص هللا ل لوس .رلبقأو يقل

 رهظالاا-مياونلءي تح طق موقف ةشحاسفا ارهظت ناهنا نهوكردتن أ هتئادوءأو مكب
 نازيااولاكملا صقنامو اوضمنيذلامهفالسا فن .:مىلاعاجوالاو نوءاطلاميف

 1 مهلما ناطاسل ارو- ويوم اةدشو تارغلا نمصةونئسلابهللام_هذخأالا موقف

 امواوةس /مئاهباال أولو ءانمسأ ارطق مهنعهللا كسمأالاةاك زلاموق 5 عذمام هو ْن هوركذب

 ام هو مهيدبأ ف ناك امذ>أف مهريغن ما اودعمهلعهتلا طلسالا هل اوسر وهللادهعموق وو ضن

 | اهيشمتنا مهسيلأالا ةي ١ اورق و مهند مهمأب لاعت هللا لءحالا هللا نام تى هراغل م وقم كح

 أابأ ثعبوسو هيلعهتلا لص ىلا نأ قصسا نبارك دلدالا فو ادلسللا مهضعيقاذأو ُْ
 دمام باف 4 «٠ رس ىف لدن !ةمودا هنعملا هن هللا ىذ حج ارا نيةدسع

 ' قأساك هل لوقةكلد

 : ٠ (نيدمىلاامهنعيلاعتهقلا شرت راح نقدي رود هرس)#

 مهعيبفا اوقرفو اسسباصأف رمل 4 و - هاد ىه و هيلعهمالسو تاواص برع ان دس درق

 ليقف مهلاملاقفن وك مهو ل و هيلعهللا ىلصدتنال لوسرح :رذ' دال [والا اوتاهمألا نيب !

 ش لسو هيلعهلا ىلصهللال وسرلابةف دالوالا اوتاهمالا نيب ىا مسرد ةرفهنلا لوي را
 ف 1 تس هنعىلا.عتدللا ىذردب ر غمناكو مالا فلاق اه.جالا .ه مهوعسال

 ا ا و اهانا اهاطع أ ةصخ اهل تسند ةكانح قمل هس هلسدم اورفو هانم دائم اعلا نيد دعس يدان تن

 ماعطة صقل اوفو ةشيملاةغل علت رسل وح رهلارثكيدل اوةكومهمالكن مأش تف ره اهب تد نب لو ةشيللا ضرأب تدأ و



 ذَا رباحتا هنعهللأ ساند

00 

 ةريرهى ل ثد دس نم ه-امْنس | ىور وهبلا ىديئىذلاماعطلا ةمسراغلاب هامعمو و اروثنمكل عيلص

 لاقؤهللال ا كي لاق و"ىلا تق ةالاقتسلج ٌمتيلص وبن ترعم و لو هم هملعدلل السار رده لاق هنعهللأ ىذر

 نيلمهمنيلاديدرد و نطم طيلاةسرافلاب 26 هانعممملان وكس ءو فاكلا 0 ةو ني شاارسكبم كقو* 1ث ةالصلا !فنافلصفمق

 2222222 ب ب بط صصص

 ةباعصلابّتك ىقرك ديل ةريمذوهىذلا اذه ىلع اومذنأب د دو ماشع نبال كلذ دف ةعسبات

 ْ هوخأ اذدكو
 ىلا ههجو هذ | مركب بااطى أن ب ىلءْنيْمُو هوم ارع اريمأة د رس]#

 .( كلدق هركب نب دعس

 ْن , الابار ىهو لاس ثالث ظفافوىا لاما ةمسةمب داني واش َ + رق ىهو

 ايلع مهيأ تياغو مدد ولام ىاريمخ 71 مهيأ اولد نأوريخد وم اودعنأن ودير ١

 لدؤو راسخ نيب ال اول زئن أ ىلازاسنلان ركولملل اراسفل-> رت رةئامىفههجؤ هللا 1
 س و.اجىانيعفنار ةأفهملعا اودشنىل لعال لاقف ىام ولا نعم ولأس فالح رةياودحوف

 ىفلأ و راعل هب , اوه اوذخا اوم لع اوراغأتمهلدفا ونمأةىوذ ودم هاون ١ ؟ىلء كرب أ لاق و مهأ ش

 سو هيلعهقناىلص قال اور سدو وهللاع 0 لعل رهفنعظااند هموم ءونتد رهوداشأ

 :ةدفلطلا ىدت حجاتنب دهعةسرق 0 انول- ىااح ودا[

 ىلعقاسيلا مسقو سهلا ل ارغ دهون لءاعدلا فهنمو اهرسةع :رمسسل' هله سهما ١

 ةرصا#دنعناك كلذ نأ هرهاظن ىذمش د ريم دوي اودعنأن رود ربل اوقل اوتأ هاعصأ ا

 ءأهللا اومدة:ل1 قدالامهمو وكل ذةدارادئعوأ و ريمخ |

 *( ريسأ ىل !هنء لنا ىضز ةحاور نب هنا دمعةد د رس ©

 مالسنب عفارانأ |هللا لدقاسأ 6 وهيل امازون ريسألاقي ونيس امتف وذزمهلا مذ

 هو ص اانولاه مازرنب ريس امهلعاو م أمدقنآ امريسخد ومع مظع قءقل اىنأ ]نا

 قريس لاه عازش | تيس وهل اولاَمُو ىناصأ هه صر لام دمع عئاصفا مهل لاق مهيلع

 نامطْعَف راسو ىجهتن 3 رمح > هلي كاذ ناكو ترأرام مل اولا هنر طل «بهمجصاف نافطغ

 هماعدتلا ىلسهللال اوس كلذ ملقا لسو هيلع هللا ىلصهّللا ل ]اوسربر 1 مهعملم 8 ريغو

 كالذير بخ أ فهترغ رع و رايس رج ع نعلأسيارسرفن“ هنالث ف ةساورنب هللا معه ءاادجوفلسو

 ساسلا لس هو هيلع هلل ىلصهللال اوسر بد هربخأف مل .وهييلعهللا ىلصدللال وسر ىلع مدة

 لءقو هنءىلاعتهّل اىذرةحاو رنبهقادبعم ياعم والبدن و الثةبدت اقكالذإ

 لاه هلانة-امْثم هلع ضرعت ىحن اوذمآن ُ خاولاةؤ :رسأ ىلءاومدةف كا دتعنب هللا دبع

 حجرخل كل | انثعيرل#لب ءوةملع هللا ىلص هللا ل اوسرنا ادلة مناولا قف كلذ لثم مكس 1و

 ْ وه دوهلخأ اود.ءىلاعت هللا ىذر هوحا ًااذكو وههح -و هللا مرك ب لأ اطفأنب "” ىلعيل ومةريمد

 ١ انعسده_دىئمانأ |ههاد ؛ مو ةم و هيلع هللا ىلص هنأ اهنس و ربها هدر ة لدن حاممعل ١ و

 ْ لادلا عاوءال ايسكو ءامخلا عن

 "لووعمع اراه ن نيم وم

 عج ولاة يسرا هانعمود هددك اس

 ىلعهبلإف امان رومدقب مهو

 هأندعمد ردم كسه أوو فاضملا

 ماهفتسالا ىلعىعل ١ ونط عجو

 ر ير هول لاَقْفَن طد دعجو كبأىا

 لصفم ل مث هنع هللا ىذ و

 ا اوروءاهثةالصا]قناف

 هدو هرخآىف مىمةدايزب مدرد

 ربعك همس .راقلاة الاف ميلا

 لع الئمّدمال_هلا لاق ماك ملا

 هنااقشلا ىلع 0

 5 ر رهىف ب اطخ هحوىل ارهطبال

 موألا ةملكلاا هذه هنعهللا ىذر

 ةيناطملا اوحازملا لع م نأالا

 تيأراذا ا ىن_عنةطاخماىف
 نادل هرهظأف أش ةوكشداناستا

 اداهطظائ وكشاا نام لع

 هين اةدانزاةمطاخملا ىف د ع .اطدال

 عفيدرد ينكشأ مط عنهطمض و

 عنو نيشاا نوكحسوةزمهلا

 ةدحومءاوةنك اسنونوفاكلا
 سشركسا امهدزعاشادعمو ةك اس

 هنكسانولوةءفءاهاهان او دير دقو

 هريسفأ بسانال شرك ارك ذو

 نا لاقينأالا نطيلا ء.سو
 نطيلا اهيدارب وقاطتدق شركلا

 بنعلا ثدد-و ىلعالئء.لاق
 ا م

 ىلاعتو هناحس هللاو ةصاخلا دزعهإ لصأ الو ةماعلا ةنسا أ ىلع رو مشق ةداو ةدحاو عي كيل رقلاونيئا نب اعبي ودود

 ناس هئعنالا طقاست هللاثعداملاق هةعدللا ىذر سن أن عركاسعننباىوردقف لو يلع تلا صفيرشلا (هاوصام أو لعأ

 هللا معذب ىلع نع دوف ىو بر وت توصأا نبسحهجولا نس هثءدف لون ءاعهلا ىلسوكيبن هللا شعب تحت ولا نسح هج ولا



 ٠ انود معنأ لة نوي لادن دااودا ثعلا ف سو هيلعدتلا ىلص بلا ا اتلاف اه معهللا ىذا زاع نئءاريلا نع نيدو هصأ !قوهثع

 ايل ىلا ينسوا ها قالا دل

 هريسع توصهفلسال ثم دي خا

 بزاعنب*اويلاا نع قم || ىورو
 لومرات طخ لاق امهنعهللا ىذر

 عمى لس و هماع هللا ىلد»هللا

 واىودد ٌندرودخ فق 'اوعلا
 نااهنءهلناىخر ةشئاعن ع معت

 لهو هماعهللا ىلص هللال وسر

 لاهو ريتملا ىلعةعملبام ول ١ ساج

 هللاد هع هةععسلا اوساحا سانا

 قاف مح يف اورنبا

 د.عنع دءسناىو رو هناكم

 ةمدلط معنبا ىهممأ ا ذاع منن نوح رلا

 ناك 0

 ل م ١ءط> لاق حفلا ةإسم م

 تدق ع ب و هيلع هللا طق

 لود 0 ام عمنا ىت - .ءانءانمنأ

 تا وروانلرا:مؤنكتو

 ىذر بلاط يأ تاب اهمأ نع
 ىلا ةءارق موسناك تاأفا عننا
 لدللا فوج فلو هماع هللا ىلص

 ىّدد رعولءانأو ة.عكلاا دنع

 ىنافرزلا مالها ١لاهى ر رسىا

 لحاداه 22 ىلع ىهو هلا عءاودق

 ىل.ادةءارقا لكن ءدمعملا اع
 هللا لص( هكضذامأ و ( 1 ىلع

  ةشئاعرعىراضلا ىقئلسو هيلع

 تدارام تاق اهنع هللاىذر
 مل_نو هيلع دنا ىلص هللا لوسو

 ا

 رانا در وير سرد سس
 | زمدق ىل لاق لد ارمع 1 نمال_بر لمعت سبا د# ناك اماولاكوحبو ركن مدع سلع

 ْ | عقدعبا من ارهاند ىذلاف ريم ّف لق لاةي نأ بسال .المزاكل ا ادهر ينافلو بنرخلا

 | منمولاقااكرثو ةملاصملاريخ ىلءدلاوهةدسان دار ان وكي نأ زو < لوقأو ريسخ
 | الر نوثالث هعمجرخو حرفنلءأهقاو برلعا لمد قلو هيلع هقلا ىل هنا ةوقب ب احأ

 رس "الاقي دز تنك سدن ”1نب هلا د_ءعلاق نياتملان نمد در م مم لج رلك عمدوإي نم

 بلك ةوهلءاطلاا نإ تنطشنف قمدسىلا هد 4 ءوهافاشعمهح و رخ ىلع مدئارع ارغس أن أكسذ

 0 أ ذقت ةءاغتكطاف فلات ٠ ضنا الث هلل اهانغر ههنا در ذل تاو دعونا

 | اقغانلطو ةماوس أف دشن ار ىلع هنن رضف او او عاف ناكو طّق-سذ

 مو هلع هللا لص هلل الو سر ىلءاذادقأمث انرحانز عأا دحاوالدرالا م هانا: ةفهباأ

 | ىص”ققددوزيملاظااموقلانمهتارك اتدةلسو هيلعهللا ىلع لات ثيدحلا ءازثدكل
 لاي ةةءأاصع نء ةعطق ىل عطقو ى هوا ذ ىلع ةداي رز ذب اورؤرلاق فدو مو" ىلع جتنا

 ةماسمقا |مويىأتكناف اب كور ءاةناس .فلامو كد وى ةمال_-ءّلعم هذه مأ

 ادد اوقأ

 ىلذهلادلا خنين ا. سل غن ملسو هءلعهلتا ىلص لس رأامل اذه سان "نيش ا دمعل كال ذرياظت

 لة“ وةاورل ضهد نم رهراذهش أل تصف ودها لصق الورد هس" أو

 0 هدهىفانان' ى رخأهاظعأ او ككل :ىالوأ هاضع ملسو «- و هملَع هللا ىلسهءاطعأى ا ةءقاولاددمت

 ىهتنا هنا ود ءدلج ىلءهعم تعج سد أنيهقتادمعن ةدالف ارصخم

 ] زعلاوسال سةداافوشةاعر نك هنمعئامالو هنكو هداج نيب نيتاصعلا ل« و

 ْ لعأهللاو ةءاععل اسي نود ةيقاملاه مب هص.صقو سدنأ انيهظلاد معا كل ذر ر 2000

 ْ  «*(امممءهللاىكر سو رحل أن ةلسوى :رهضلا ةمسآنب و رعد ف |

 ْ "لوما نيسان سإ ١ رخرامت الاىفام لك و هلوؤمز سوءا ارا ءلعسو" هلوسهملاءاحلا

 كعب رح نب ن امة ىلأىلا رطدن رامج هدي لق و ةعملا ني_ثلاب هناف سد رحلاالا

 ادمثا ذالاةةيد_دأالا شد رق داتا للا لل دزعما .ةمانأت ةاهبسو هالاتغم

 عمبأ ت دس ودقه -هنىف ء:لاقو بار ءالا٠ نءلحرءانأت هد-وقا اوسالا ف ى*ء هناك

 ظ ناف هلانغأ قحهمأاتحرت أب دقتنا أ اذافاودعمهعرسأو ا ثطب مهدش وابل لاجرل

 اةيساضتنأكلانقذ قير انلانفراع ىناو ردقلا حا هدم املا خفر م عم

 ||[ لاير ةلشد .دللامدقن ألا ال ءاح رخو لل وطه لاقوة رهقفت ةنواريعي ءاطعأف
 اماناكذ2ىااكحاض طقاومد سم

 نع ىهقان و ايلا ةمعبلا يهون اها عيبماللا شيت اووالاو مس ناك اعاهنأ او هلاكرأ ىتهف فني ث رح

 ةشناعمرت لواردان هنمناك اذهفهسارضآ ىأ هذخاو تدب , يس كشف ه.ؤىذلا هنعهتنا ىذرثرب رب ردىلأث يد امأو مقا

 ماسغلا بحل ثمن ءزتفيو مشنلا هكصضل جهنعدقا ىضرتلاهي أن بلاك ءاورف هنع للا ىضدةريرهو !ءارواهنعهللا ىذرإ



 رلاون اهمللاو ضان ١ وءامدااىف دربلاب هلا هسأ هي-ثف نو :هفيدربلا اوهمامغا !بحو امساض هنام أ ىديفأ

 1 سرس موسم لو هيلع هللا ىلص هنا ثيداحالا عومج نم رهظي ىذلاورجنبا ظفاا

 ؟ هال طا رفالاوأ هنمراثك الاوهاسما كوْضلا ٠ 1 0 كلذ

 ملسو هب ءامهتا لامءارالف سو هم .اعهنتا ىلص هللا لوسر ىلءل أو هت -ارلةءنلهشالا :

 هءاعمتنا ىلصهلنا ل وسر ىلع ىدهاءاذدب ربامند وهن للاخ ل اوار د ْءدب رادهن لاق

 | لام نسدنيلاك ىأوهز ازا خ بسيف اىذد ووسع 3 :

 لاهو ىأ لأ ليو هيله هدقلا لوس هد: عىذن راع ماخاب 00 انأو |

 ىلءتءلطامم ىف: تقعطو ىلةءبهدكدإ ًاراإةلاجرلا فام ت ذك امهّللا لوسراب ْ

 ثءددل ذداعف مست ل و هاء هللا لص ال وسر لد قلبا ىلع: آت اعف هيتمقامأ]]

 ىأ كمي نارغس نأ ىلا هعم مدن مو ىرغضلا ممن يورعل سو هيلعهقناىل ههللا لور ظ 'ٍ

 نيو رعىضذمو ةيشخلا ىلءهيلص و نع ىلا هت هنا قذر ى دع نب تدم تلتقد عت كلذ ذأ

 ىلاعَد هللا ىذرن ام سى نب هب وانعمءأ ءارفالما تدماابف وطن هبعىلاههلا ىذ ذر ةمأ ||

 و ورع تأت ملاولافو ةلهالا فاكس اف ناك هئالو ,وذافن هناكعاشي لق ةريخأف هف ةرعفام مم ْ

 الخ دْم/باعشلا ضع ام يلج اح ةكمام قام ةباور ولاه . هبلطف اودّتشاو ريض
 ىف ورع 4لاقف نا غانا نبلطمنيتعكرانيل صو تيبلبانطوأو رعانهيساص# اقفال ظ

 ناالكلاةكم-ممينف اىلءاوسا اوشن اذا موةلا ناو ىأقلبالا سرغلا نمتدكع فرعا |
 سدرك نملجد ىف ةلف نامةسىلأ باطل امج رخ م اة ماص وتديلاباهفطف ورع لاق هللاءاس |

 ليلا اندعصو ىأ ىسبتنا ى-اصوانأ تب رانوات رقريشأت ةممأنيوررع لاق ىئفرعف |
 كلذ -:ةىأ هلتفنشب رقنمالجر ورع قلو ل للا ىفاذوك انا دنانءاطى او برو |
 ناىب -اصاتأةث راغلا ف ن ثواسرف ةدوق» شد يرق نم لج رادغانصص الفو رعل- .رلرأ

 ةهد حاصفمدي ىلعه“ رضفنأ. ةسيلالهنددعا ارك هو هنملا يح راني جاصانآ ارأ

 نب وربع ىف ايتكايزسررعال ادن اك ويروح !هودجوف نودي سانل اءافةكمهأ عمسأ ْ

 3 رنا ن ءالءاانجر ة'ةادضلا انيسمأ انا ىحاصا تاقفءواقج اف ثوملاهس,اغو ةممأ ْ

 لاقفهتءىلاعت هللا ىذ ذر ىدعنب بدم ةءشخ ن و ردي نيذلا س ءرااناررف ركششدملا أ

 تددش ةيسشللا تيذاعالف ىئاملا اذه هنا تاقاةن دما ةسسأنب ورع نأالول غد أ ||
 اذكم .نعهللا هسغف م ةيشللا تملا نانءار واو>ر ذل باص 02 , دس اواهئامك اهءلع ا

 ريب زل ناودلازئالدا دل اور لال ألو هيلغدقتا ىل هنأ مدقتو ةيماشهل ةريسلا ىف |

 لع ىب زبد سم ىف 1 527 و هماعهقلا مدل ار ماع اا نص ال اوسر نع

 ظ ةيمأ نب ورعهلزنأ ىذا نأ نمانهام ل ةمىز ودنا نبا يعبدتت لمسنا اقسم ْ

 يش ىذلاف راعولا ههذيهنال هق

 لو هملع هللا ىلص هب ىدّسقي نأ
 كلذ نم هما عنا وامةلاعتأ نم

 يذك 4 اع رص” قرف مستلاودو

 ىور د-ةوزاوملا ثامسأ 9

 ىلأ نعدرفلا بدالا ف ىداخلا

 "ىلا ن نع هفعدهللا ىذر'ريره

 كغ ارثكننال لو هملع هللا ىلص

 بلقلا تدع كل _دضااةرثك ناف

 ىضرذر رهفأن ءقيبلاىكورو

 هماعللا ىلع كرضاذاو هذءهللا

 ردا «ىذي ىأ ال ال لسو
 ىأرا دج عج لادلاو ماامذب

 قارماك افارشا اهباعهرون قرم

 دهعثي دس ناكها ذا دو

 مسدس مالسلاهسلعلد ريغ

 هلاماظعا هنع عقرب ى-اكحاض

 هنع هلغشب ئشد لاغتدالا رع

 تاكو هيا اعاركشةوارايتءاوأ
 وأي طخ اذا لبو هملعهننا ىلص

 العو هيسضغدتشا ةءاسلارك د

 لوي شح رذ#:مهنأكه وص
 نما سمهاو 1 ايمو مكصص

 هللا ىذر ةرع«نبر باخ ثي دب
 هءلع هللا ىلصدزاكب امأو) «اهرنع

 هعتض سجن مناك ف «(لدو

 لاك توصعنروقءمشد نكي
 دكا ة4يقهتب هكحضن 34

 هلل 14. مح نم 436 سو "1007 عم تدل ةجر كس زيزأ ءردصا عمي والمهتىسءانبع ١

 مالا نبدي ن رب نع ةسثىلأن باف ئدمم وىداضل ع راب قس وادم ا نمهلنا هطتدوسبو ةوةالصاا ىفان 539 || .اونارقأ ١ عامتدئع و

 يراضلا ىف و اق ين باثنامذب ١ 0 دف و طق ب و هملع هلفا ليهتلا باةتامثلا» اهتعهللاب ىعرْيْمصْؤما مهن وهم تأ نب ١



 نثشنأك هيدا ور تمودتت, ليو هيلع ها لامة ةغي رشلا هديا أو هب قائما ادرك وساطولا بة هللا نااعوو ودم

 ىًأنيعارذملا لبعهنأب وءاسنلا ىف مدو لاح رلاف لاه كلذو نوت >الورصت ري نماههعباصأ كد ءاعو امهظد ءاغىأ نيفكلا

 ١ هد ل سبام مقا لس عبسدت ومرك ااوءاذسان نع كالي ن ولكلوا "4 امهةساو ىانيفكل بحرا م ومش اهب و5
 ١ ئدردر نب رباجد قب رشلا سس م م ل م ا وس اعجس ج

 ٍ داسج درتقاوهنالاغي ونيت ةعصر دقت ل“ عم اىلا جان هنعىلاعتدقا ىشر راجلاق ةقْفشو اسينأتامهنعدقلا
 ١ ش لوي هعم-رخأ امن اك اي روادرب» ديل دجوف

 ْ 5 نيالا نيدنيدآتساو ٠ 1 مناع ت أو . دربلاو واع د ةنودح نم اهدرخأ

 رخالارسأوامهدس-أ !لقنربللا مها نا سددت ةئيردملا ىلا سي رفا .مثعب نياجر او وهوأهّس وطرو هكا نءةياكا
 قادر دولت هين اللا و 9 يمل ودْس دملا ه:ءىلاعتهللا ىذرمدقمت

 ١ 1 1 ١ كدعال_بودب .طع هللا ىلص

 أ / نا ٠ (هنع امندقا ىضرديذ ني ديصشو رس ©

 ] اقفال هيلع ءرصتقا تنمو نو رفكسحالا <. اع و هذع ىلا هزهللا ىذِر رباح نير زرك لق و

 | ناكروك 'ذملاهقلادبغنبريرحيمالسانآيذرو ىلكلااهقفات عنبر يري ل مقو ىأى نامتدلا

 أ ! مهقالوسر ىلءمدق هنأ اهدسو نيئرعلاىلا نيذس عدد رأو هك هب رسأ!هذ- هدعر

 ْ نماثلاو لكعنمةنالثوةل َر «نءةعب رأ لقوة رعنمةتامتىأر هل سو هءاعهللا

 ”ةذيلو انوكلع اوداك دقني دوو اوناك نين اهلا ةامانإا سامر
 ا ب

 انوا ادملانا رسوهلعهقلسلاوو ندع ملا ةقملانىأ دنع و

 | سه تناكواقاىأ 00 رلدأ انركيلو عرضل»أ,ئارة خي

 | عقاتم ملعأ نم مودك ةفاوددسلا] رءاشملا ا نطيل امظع و اناسأو تنافددال

 ا لمصفلا لون عمع رضا !نءاهب حير م ىتااهترارعلمعتسا نا اهمال حاملا نيل دبكلا
 أاييعارا ولتقو و ' مهةالساذعباو رغكموهماسحأ تسال مث واعقثاهب 2 رغغىقااهرا رح م

 ١ | اوزرغوه-_ءاسروهي دياووعطق ىأ هياوأ مو ل- نو هيلع هللا ىلإ صحا !نكؤمرا سوهو

 | امضعباو.ككجر ,مأ ظفل فو حاقالا اوقانت_ساو تام ىّتهءنمعو هناساىف كوشلا 0

 لاق بءطااو:ذالاو ة-ارلا دع
  درامهدنءيوب#كلك رعثالا نبا

 ةفذغلاو نسدعلا بمطلظااد ربو

 دربنا مهضعبلاه ةشوأ!ةدرايأ ١

 نرعاادتءج ودم ةققحدمأ ١

 قيعاال اوراناا نمزلا ىف ام امسال

 عم لو 4+ و هءلع هللا ىلههفصاخ هنأ

 ىودو نير غلا هنرا رحلاك

 رسب لثاو نعقريلاولاربلا
 ةانصأ تكد ةاه_:ءهللاىذر
 اوأ ردوديلع هللا لص هللالودو

 ١ قدعيدف رعت فهدا د ى داس نع

  هتقراة مدعو رتأفر ءأقىاىدب

 كسلا نم ةحخا ربءطالهنا وىل

 هللا ىذر دوشالا نيديزيلافو
 هللا ىل_مهقلال وسر قاوان هع
 ندد هرب ١ ىهاداف هيل وةملع

 كسلا ءمايكك ءرسرطأ و ملا

 | نمو اول اة عفراو قواد اند
 / ىضذره ان عدادشنبدر وسما

 ١ ىل ص ىلا تن :١لاه امهئعدهللا

 اذا هدنوةيتجلل 0

0 

 | هللا مدس وتد دطاولح ر دوهذبأ وعطةفمهات 1ةقرف ره وراس دمهكر دأناو :رقانساو

 ن هميلعلمعتس لمع ماواسراق ني رمشعم هران' لك و هنلعهقا مث عبف ريدا لس و ةءاع

 ا مهيغأات انهو مها را ارتد تنفتت سلا ىلص هلال )وسر همم صمأف لإ دأا ا اجاوب شحر نير اوطاحأف طكتمأغم ,هران'آ | صد نم مهمل بيرأو مهق:[|

٠ 

 | تو ةرسأ امن ”اكدو-ةرات اذ ضرأ ىب مو ىأةر لانا وهلا ورانا: اهعريما سعت ر وغئىأ ||
 ع

 مهدجحأتب رد. قلو هسن«لاعتدق ا ىشد نأ اق توضيرال# نوةستسي را اا

 ل رك .: لال نمد ربأ و رر !نمنيلأىه

 ياكم -- "تال ىلع +دراس و هيلعدتلا لص هللا قات! ىذ َز 0 وأن يدعسشي 00

 افىنطب واكرادضو ئه 3 ةىتوج ىلع ل سو هيلع هللا لمس عش هوذدءسلاف عادولا نيك ماع ىكمس انيس ه2 2 ال صاف و

 لص ىبنلاة ةمبمىف هنع هللا ىشر كل امني سن ثد دس نإ راَضأ اف اوةعاسلاى مح ىدبك ىلع هديدريد بأ ىفاىلا لمي تاز



 بنطأ طقاف رع ذأ طقاكر ىللافوظت ال و سو ةملءةثلا قه هللا ل وسرفقكن ءنل اجا دال وا رب رست دسسسهاملا# مس وداع هللا

 : تلاه ىلأ نب او ىلءتغصو ىفءاسىذلا ماظنلا ف ظاغل اقام .الف داطا ف ئالا ذارملاو دو هيلع تا ىلضئل اف رع أع 2نم

 ةنوقؤ نديلاةموعثدل عمدةتوكنت هه 8 ىأ ماقنعلا ىفىاةنو ىف نيفكلاىا امهظ.لغالاقث رام تعملقا ذل

 ىلءاوامق- شسطفا !ةدشن م هدام اه درب هدأ شظعلنمهمقو ؛ ضرالا مدح ظ

 كلذدهل عن وان" الا هلوسرو هللا نوراكنيذلا٠ازبامغنا مهقمتلا لزتأو 0 مهلا ْ

 لهل | ىلع مدوندرأو مهوطبزاورسأاملممنأ ظفاؤو انمعله- لو ةماع هللا ىلص هنأ

 1 وةلفدو ف مها وحر نةباغاايلدو ميلغلا ىلصهقلا ل وسرناكو هل .دملامهباوهدق ىت- |

 هناوكلل انها وءاصو مهنمءأتاهدو مهاج رآ أوم عيديأ تعط م :م سافل اوم-ساا عمت ||

 ةريس ف اذك اه و رف ل قفاه ءلأ فءاةلسا صدت ةعقاحامالا نمدةفلوهيلعهقاىلص || ظ

 هللاىذرىرعذلاةممأ نبور عدن ريس ىلءن رماا اهل -هاهب5 مدشقو ى اماءمذلا اهواك | ||

 0 8 ه:ءىلاعت ا

 ٠ (نزاوه نءةقئاط ىلاهنعىلاءتهللائذر باطانانب رعنيت مؤ اريماةيرسس) وا
]00 

 الجرم“ الث ىف ه:ءىلاءت هلا ىذر با طخلا نم رع مل _بوهيلع للاى صهللا لودر عا ١

 وفر اهب لاما ع رن. .نييو + لك ىا زلابو ميلا مطب وتل. هملازيسعلا فاز رءىلا |

 لسدأو ثدن : ءانهغةحوتفمةد-وممنءارلا عفو قوفاننملا مطب رهف ءاعنك |

 ريللا آف راها نمكم و لالارعسسب ناكسفلالهىئنمال_اد لو هيلع هللا ىلطةعم |

 اد_- امهم د جية مولاه سنعيلا تدق ىضر باطلا نيرعاشاور هذا وهل |

 لع ادلادل لاق لامه[ مسن دا نمو 10 خد لعع تاك اف هل ب ..دملا ىلا اهحارف ةرصناف |

 هللا ىله هللا ل وسرىف ذ ماي هنعىلاعت هللا ىذ ر رع هللاقن مم ممْحْن 03 نءرخآ عجب دال ْ

 ١ نز زاوهل اتش ىف ره 1 ام مملسو م

 «(بالك ول م كاعد 0 2 ْء

 نمت ا ا ام 4 م اكو *ا1نماسان ىف 1

 لصدق ا لوسر ثعبلاك عوك الانيةلسناهلوقنماذه ىلءلصالاهدازامونيكرسشملا 1

2 2 

 قئاك كاد نال مه دولل همق ب سأ ذلاةرا ارو, 5 ىلا ه:ءىلاعت هللا ذر دركبانأ ا هيلعدللا ْ

 اده دو ىاام مد ,عديناتفاتخن انيضق هذ تءّذقت دقو ى رةاا ىدا وبةر ارق ملهي رس

 + تاعامهمف فو ىطامدلا ظئاطلا هش هم .ذعست لصالا فىذلا

 « لدي: يم ىئرىلا «:عىلاعت هللا ىذرىرراصنالا دعس نب ريشي ةيريم) و ش

 ميل ايت ا ددنع ىلاالجرزيث الث ىف دعس د و توفسإ علسب ل يستوي

 لسو هماغ هللا ىلد هنك ت'اكف

 اهتماكخ عم اهنارع_غاجل هَ م

 سنأ ثيدسح ىفاك ةنماتناك

 ىئاريطااى ورو ةءهللاوذد

 ىذر ل .> نبذاعمن ءرازملاو

 هللا لص ىلا ىنفددأ لاه هنءدللا

 تس ءاقرذ مق هفاح لس قهملع

 هللا ىلص ةداخ نم نيلآ اطنأم
 ورم نيذئاع بدصأ و ل وهيل

 لاس ني: -م ول هج .و فىنْرا

 تلف هرد_صو ههدحو ىلع مدلا

 ىا مدلا لد .و هءلع هلنأ ىلص ىئناا

 م هردصو ههحو نع هدب هلازأ

 ةالصأا هماع هدير 0

 نم هام ىنمنمىلامالسأا و

 سرفا اةرفك ”هلثاسةرغهرددص

 اههريسغعو ميعن وأو اكلاءاور

 ىل هدي تاكرب ند هل جت مدل و

 روهطظتز عمى لبو هيلع هللا

 ان 00 د8 هاف 0 الا

 دقق (ل هود. .اءهلتا لص دطبا

 نمةعاو نع ثيداح ا ةدعىفءاح

 رعبا ظفانطا لاف ةبامعلا

 لمةف كلة نمدارملا ف فاثخاو
 هد_.> نولك ام مول نادارملا
 هيطظزا تهت نكي لهناو في رمشلا
 موادبناك ل قو ةتبلارهش

 لسهدنع و دروس نق قسالف هدهفت

 نود ضاسلا ىفاها نوكينياغملا نأ اذ - #هو عضامي سما هضا-إ امرذعالان الامه فانت الو همظ» ,!ًةرفعاشي ارو كرفس ىف

 مالاوتالصلا يلع ءوهالان وللا ريغتم سانا انسياب طظبالا نا لس هو هملع هللا ىلضدصت اني نغيئرياملا لاق و ديلا ة مق

 النأ ةمطدا طا هريغ 9 س١ ار نم مزادال اوهوح ولانمهجو: كلذ ثيثن لو لاقحالابث ثئال صئاضللا قار رعلا نك ولا لاق



 ماقالو هداني قاد ض ناكملاقإتمناذا رعشلا نافذده ه7 جدن اك ذنالاّتحال
 نان ىلع 4 انلان سيل ضان ةرقعلاوهدطباةر ةءىلار طثأَ 7 ليج ةيوفراسد .هلار أنا ىلءلدباذ 0

 ' ظش ناكساان ”راذالاورغعأ ناكمملا 5 ةةءلىد مارفعأن )لف رهشلات امن نع 12 املاح |. 1 "راو
 قوظنالا مالك هتنا لك

 ْ 00 قارعلا نيدأا

 ىلع هستالد عني دقو فار زلا
 "8 ظفاخلا نعمد_ةةتاعلاقام

 سد نتا يلتاا# وكن اغملاْنأش

 0١ قاه . 1 8 كم 0 د
 1 كي ىضرريشب امش ما - لو هماعدتنا ىلص هيلا اجو موهامشو 0 00 60001 1اىاب

 |[ وعن حماة يسافر ىلاقلا نيب رق هناف ىاكلذ دهن ةئيدملا ىلا هنعأإا هكا رسب ركن م لد د
 ا (لوق ( هرب . لأ! ىلاءاحو ىلا ىلءىوق ىت>امانأ ىدوعيدنع لدغ ماهأف كدت اوبر يمت لافنراسنإلا نم 1

 | نوكيفأآ مب رقلانلد كدفي اون وكي لرع_ثرمويااهد وبني ذا ةيه نأ ىلءلدياذه نويعتاو /وديلج قا لص
 و هك ل ا ا فد راو هش ميلا هوز هقارلسم روكي تبا : ا لما ينم متل الس ادع ا تلح ارشد نأ ا اوقع

 101 لاوعى ىلا «بعىلاهتهللاىذرىب ءللا هللاد عرب بااعةي ريم )* هللا يل 0 1 ١
 0000 ككنن#ت“« *“ 95 ل يدم |[ 220007 .» (لكك نطرءارو لك مسا ةعفمملابةماعق نب دمع ىف و ىان رم | 00 1 4 0 .. 9 5000 . 9 1 م9 ل بسب

 ّ هبامىت ه:ءىلاعت هللا ذرى. يالا هللا دمع نب بااعمل سو هماع نا ىلسص هللا لودر ث عب ميظءردصلا ع را ١ 0855 مت 2

 0 را اي ةعقمملاب ةءاعت ننادمع قب لاو علال رنا مضييئاشلاو نيكس 1 5

5-5 : 
 ْ 50 طا مدل ظفاإ ريف 0 : كا او هساو صول فصوون ةنك راك | 00 م وااسرو ,لوءاشوا هذا قا ةباععأا : 6 : | مهفارش ١ م. اواتةف مهلاحم طسوىفار اوعقوواعيج مسيلعاو بهذ ملسسو هه. هءاعوشا|[ © اظعا ١ سؤر نيمو | ند 29

 | ص ريس قو كم م نب س درموهو هللاالاهلا اللام ىذلا ل-رلا |هدنع 1 لبو هملعهقا ىلع« 1
 7 7 ' 7 هللا لدىنلا لاهو فاشكا!ىىذلا اوهلوتالاو ساد منا ||| نم مو هماعهللا ىلص يئاارتعا | ء تقوله 5 ل ١ ١ هل تكلا ِ 5 0

٠ 2 
 01

 | ]| هلل هلل سوو أه
 ١ أ مان ا 2 0 4 ةهللا ىذرةماسأ ن نهذنذاكماوه قداصأ لعق همأق هرهظىلا بو طف دل. | هنا ارعذلا

 || هدأ ١ مم رراصا | نمل>-روانأأ !تقللو مهاممز نثموةلا انكدق لسو هم 01 ىرالا ىوروة شن كس ا

 ْ يلسففادو لوسر ىلعاممدقاسأف هما دق قدس ىَب عرب هتئءطو ىداصتال ف كمهتناالا هلال ل لاو هللا ىذر تزاع ني ءاربلا ع

 اذو هم
 َ لازايك 0 الا نرسل د و 1 ناك مو هيلع ىلمهنامبن

 | ةالههتس لقا نا سضالاقوقواذكلاق تعنصام عرف 2 و فانعذع وردة رونلا
 ا ْن نط طل ثال 0 2 0 ةلمهملااخلا مظن | هعساو ىأر ذهل بحر سو هم هءلع 0 تتم نعقابسوة نجر مرطن ثان انءانم فاق ا ةواذب رم ١١ هذه ناك ||| هللا ىلص هنا هنعهللاىذرةربره 0 ابر مس ناك اناودهءسنب كلذؤفعتدق 5 هللا ١ ديزل اة ماساةيرس ف كلذ تاكاما ا

 تت كيف ٠ دا نشل هيلتاأو)»
 0 ا يا نماباةدعدو هل ارسو» ىدأا ص تح 1 | 3 تثدقتو ( و ةملع
 0 1 59 ع 7 لص هتزوصو قول لأ هنال )سوه دلع هنا مدمن. باقرسلا هءدوأ لق 100 وص [ل-وهلع هللا ا عج دقو هريغل ترثي لام

 2 ساقا ل قةقواف اذيز وذلاهتفوصدو بو مهاؤاوهف ءام ءانبنالا 7-1 ةومذعب ى د ١ د-هفاروهظم ةمرخآر اهلكءامج هال 1 0 39

 1 0 سس داانيب واهب رقابنأ |

 ٍ ا ربصلاجرشقلا 14 وعم 101 لاما

 | ىتح اديدشالاتقرش لناق ديبالا 0 139 قاولتق ن موتي مارا قف ايبا و يس

 ا تامل قف ل ل :فداح دايت ايبا تب رضو قهز هبامرامصو ح دات



 قف ةرب مهام[ ةيقهللا قاع عسجب هقالخا تعسنا هللارنسن هءاق قة نك نب ,واّءلار ارسأ ىلءام العا ولدا! قالخا ىلاغتو هناضت

 مده هريضفأم نامدد : م ميصعم نع مها عدن ةاصولاّتتدقف لا هن اهب هل اذ قماد انعئناسلت ال تف لماع شلابألا ىذةَمىلَع نيلو

 نلل كل 22 رءأ وضفتالتاقلا ل طم اع اظفت رثك و وىلاعت لاق يهتموا و

 مهانمز وف مهتمماح ن .اا اوردأ اذا زان مناك .وةللدقأ اذا كلمتنا | ظ

 د#تتماو رؤداز وهنااالا هلا ال اقف فمسلا هملع تءعفر ةراصتالا نهل>ر وانأ تعنت

 ةدد -وم ك3 نم ىسف: فتاح ومن هتلنق ى-ىحت رر هءيهطق ى راضنالا فك ةهللال |وسرا ْ

 أم اقف لو هم و هءاعدللا ىلصدللا ل ]وس ,ر ىلع تم دك يع ماعطأ الك اىلءددقأ ام ىت قديما ش ١

 0 ءلأ بيدين ةماسا ثعباذاملمو هيلعدقلا ىلدناكو ممخعد لأق ئدمع ] و 1

 هماعهللا ىلددقنا ل وسرنول دعم ودل لع هنع مولأسيإ اوهح راناف رجه طع قب نا ْ |

 دشفدتناالاهلاالل +رلا لة لبر همقاو ةماس ل هفام تد رول هلا لو -داننولوةيو لس ظ ظ

 سوه وه.لعهللا ىلص هماعاو رة 50 معرض ع . و هملبع هللا ىل هوه دو إمةْةةَماس هيلع ْ ]

 :صافركف هقلألاهلااللاقامد بهتان ا ةماس لا اًمذةماسال هز رشلاهسأر ع عفر ظ

 نمأف :وخاهلاهامناهتعىلاعثهللا ىذرةماس ل اقف ةمامقلام وب تءاياذا هال اهلاالب |

 لازال اوهنءىلاعتهقنا ىذر ةماسأ لاق لمقلانماد ايت يراك اسما هب ءاورفف وحالدسلا |

 ىىذلاو ىمتناذئمواالا )سأل فا تينق تحفر دركي هلو هلع هللا ىلصةقتا لوس
 ناول_صا ام هوم تسل السلام كيلا قلأنملا اولوةنالويلاعت هلوق ريسفتىف فاشكلا

 هللا لوسر دلو نرمي م( ا ريغدم هوقن مل د وللسأ كدنلحأ ١نملد ده نيس اذه 1

 قيداو هر هفهسنعىلاعتهللا ضر ىثلل ةلاضة نب بلاغا يلع ناكو لو هيلع هللا ىلسص | ٠

 اوةالانأث دعصو لحل 1 نمل اوقاعي لا «ةغأل ألما ىأرالفهمالسابهَةدا شاد سها

 ديزن ةماشادل د مكيلعمالسسلاهقلالو.ردهعدلالاهلاللاقو لو ربك وربك |(

 هومتاتق لاق و ادىد_ثاددح ودخ وذ كالذي وهماعهللا ىلههللال ]وسو جا فاسو ١

 ْ هلاالالب ف“ كنلاك ىل 0 اوسراملاتف ةماسأىلءةب" الا 5 ارق م هعمام# هدار

 قدءألافو ىرفغت امن دئمونالا تاسأن ا أل ىف اتددو ىت- اهرركيلازابخ هقاالا ش

 أدعو دهس نيري_ثب باصمىلا ىئمأل اهنا دمع باعت ,رمس ف كالذوأ قأس و ةيقر| ظ

 هللا لصهلال وسرد وهران ركوة :رأوأ ةنالئنطاو «ىفامسةمقاولا هذه ددعتا]|

 مد درعا هن 0 5 ىذتش هن ب رسل اهله ىفالماد ناك ملسبو هءاع ٍ

 نأأالا ىلاوملا ىفارك ذدلرأ)نكل كاذريغاذ هل هلولاهر ونلا ف هتيأرغ هول مهنا|
 ىذ درةماسأد مثيل نءوهبلا بسنت مالبسا اوةالصلا هءاعدب راقأىلا ومدحأت روك |

 ىديتاخدالزنلا مفىف كدب تايد اولهللاقو الائقههح وةظاو 2 ىلء عمه نع ىلا عتهقئا |

 ١ كلذ تامق ني 0 وهماعدللا ىل صا م ا تطال ناكل واهعم (0

 ىداشملاز ءوهنك فدا ملاداف

 ماهو هيمهلماعديد لارج للاالا
 د دوقلا نعمه كما دود( مهيلع

 ةعس نمكلذ و مم 00

 لاق 4 مه عفت هنال

 ىلا ةعسنم ةاغمل || كا ١

 هللا قصاتسنل هللا ل_هجئاذا و

 نما صن خاةينانقج 0 و هيلع

 ضاوخ نوك.ةنيلاعلارت اسم
 لاو- أ ىلعةلادتان [ هنن امج

 ه#ةاخمظعو هد رشا اهم

 َجوظءا|هقالتاوهلاو> أت وكتو
 ' رهيطملا سدةملاهءلقرمس ىلع َتانآ

 ىوهءاعهللا | صهيلقثاك ذو

 وهناك هيلع هللا عاطا بلقب وأ
 د_ىىلانلقو»ث وكم نأ نا ىلزالا

 ىعس 0 ه#.قل وةيىدذلا

 يلة هسو و ىنامجسالو ىذرأ
 هيأق عد و هاهم ونموملا ىديع

 الاوفر همو ىيحتو ىناالا

 ٍِن واقف ل_< هللا نالأق ند
 . ىراصتلا نمرفك ًاوهفسانلا
 هدو اءئالذ نماو ه>نيذلا

 ةتعأن ء ىناريطلا ىو ردقو

 هّللا قلص نلا ىلا هعرب ريىئال ودا

 لهأ نم: ا هللا بس وهيلع

 هدابعب رول مكبر ره 1 آو ضرالا

 اهنمأأ هباابحأ و ن(ملباصلا

 لس وهيلعهللا ىل< ناكو اهةرأ و

 قيسضيلا لعند اوىلاغت لاه امهيعا اروتسال اونبآ ارقلا فن عطل او كلرمشلا نمور د بص قست ئيمدنل ار اسةلزعع# ارمال !ل.ق

 هللا ىلص هلق قش مالسأ اهملع لو ببن مضدقو هبدص حر تفاومنل عستاق وقمتلاهداز هن ير اءلفذ ول اوةءاع كرد

 هس سوسو ىلا هنمناطيسدلا لص ويىدلا عض وملاوهاذهى أك :مناطتسشلا طرح )ده لاق و ةقلع هدم ج را و لس و هلع



 ا ا

 ا 00

00 

 ىلا ةيئاسنالاءازججالا 57 .ايشال هكم تحج رقع مدع ردصلا هاذ ةفالاهزهتقاغاماو تسطقي غم سانا

 اهحا رغاناهقاح در طصىللا اء نع 114 . /وامديالقىفاثالاق ءاذلل 7 اهةلذئ نا نالا فاهدوح وةمكطا تضتقا

 «ءاولش جا -ولاضيأ واجن وديه قا نمةياغر .رلاوءانشءالا مي 3 و 16 مظع. لاو ةءثرلا ديره ىلع لدأ اهةاش دع

 همق.ةرس ىلَء عالطا نيممد ١ اال

 ليري-ج ديىلع هللا هرموظأف
 م-هاز رباك هنطاد لاك اوةةصمل

 ا اذهورهاظلال مكم

 تارم عب دأ لو هيلع هللا ىلص

 عبرأ !نءاوهو دعس بق ىلوالا
 ىضرتيدعسلا ةملحو: وس

 رمشعنب ١ اوه دو ةسئاول او انعهللا

 ةعبارلاو ةئمملا دع ةثلاثلاو

 ةسماخ مهضع) رك ذو جارعملا دنع

 ىوقتماة ناكل او ىلوالاف تءانإو
 نامالاةْوةىلءأ شن وهرغض نم
 لءدقاىوقّلةئااثااو ةجبرلاو

 ىوقتمأ ةعن ,ارلاو ىجولا ءاغأ

 ”هلمل انا هنث' اومن ةدهاش.ه ىلع
 ضرالا ىئامع نم ءارسالا

 دارااوه هماسقأب :قدلا وءامسلاو
 كردصللل حرش ًاىلاءتهلوقب
 اقمض ناكحا جرس لول هناه

 ةعاطادعال قاضاذا باقلاو
 درطاذاو هو السمالساالالو هذا

 مالا لصحءادتبالا ىف ىدعلا
 ردضاا حرسشناو قمذاا لازو

 ءادأب مامقلا هلرمستو عسستاو

 ةدلةعاطا هوو هذ و.ولا

  ةتكل ا:يهو هو الح نامعاللو

 ' لاو ىلاعت هنأ ىه ةفمطأ ةسقل د

 مالسلا هءاعىءوم نع هن ةءاكس

 نكيملا+
 تو ديب +. كيج رولا

 1[ 40لوقي اليد لنأ ا ىلطعأ# تاقودتالا الن أ دهثرىذلا لجل

 . 8٠لاهم فاعلا تباعا راصنال ادنو نب ريشراب ايرمس) 710"

 1 رابجو ميملا نوكمو ةس-ودةءةزمولانن هألاةد :واهعنل.قو فوراارخ آءا لا حف

 أدق 5 نافطغن ,هاعجنا لس وهيلعدتلا للصهللا ل )وسر غلب الريم رام رم بدر ةداو ميلا خفي

 أ ا ل ]وسر ىلع موعمن وكمل ه ه:ءىلاعت هللاوذر لس نال. قئأ !ندحنب ةةيمع مهدعا و

 ْ هعمبدبو*ا اولاد ةءفدع نيغشب بلدا ىلصهللا ل ]وس .راعد ل ءوهملع هللا !ىل_ص

 اريك امعئاواصأتر روك ذم !لفا او أ ىقكراهلا١ :.كوىلللا اوراسةل حرت ايل
 ايلعبا اوةلواوقرغتف مهوريخ أو موقلا ىلا و. هذودا اوءاراارم.كح .ءاعرلا قرشتو

 مهمدحأإ رفظيلت ةىلقدا ضءةنار ودقمماللنوكس سو نيسعا مذا 1 ومهدالن

 ا لصامواسرأت نالدرلا لاف نإ دملا ىلا نيارلاو ملا عسر فامهو هرس أن ياسربالا

 ٍ ١ و ءزملا ةئدمع عججاو.ةلاسل نياسملا نا ةئدمع عه نم نالحرلاو لاق 0

 ||| هكلاسقي ناكن دحنب ةنبدعو ىأ ىنهتن !نيلج لا كسر مهنهاوذ تأ ماهو عمو مهمامأ
 ١ بتيسديإلل جالا فلا 9 :ريعد] لمتو ةانق فلآ | ةرمدعهعمش داك هنال عاطألا قولا

 ا ْ ٠ هنءىلاعتدقلا ىذر كلذ ب مان تريكو تماظعىا تاق

 * (ملس قيقا هثعىلاعتهقا شدو [كلاءاحوعااىلأن يدي رم »

 ٍ نيس وتس ىف ىلا !هنعلاعتدللا ىشرءاج وعلا لانا لوب .اغدّنلا ىلصهقنا لوس ثع»

 مهرذ-و مودا !قمسو ماا رخل موقلا عم سوساج مهل ناكف مياس بيلا الح ر

 ْ ةساحوأا ولاقفمزلتسالا أ ب :وعدتميأنود عمم و مول و واحلا رثك اعجموا ١ وعمل

 ||| لكنمزي!لاءاوقد دا ومينا دادمالا تاعح -وةءاسل مئااناو ءارتق هملا انوعدم اذا

 م رحءاح وعلا نأ نبا ببصأ وم مماعللتق ىتاديد شالا ثق ن ناعما ]+ هو ةمدأن

 ' لسو هءاعهللا ىلصدقنا لوسر قى لما من ىلتقلا

 ١ 6 (عولملا قيىلا هئعىلاعتهقإ ى طر ىرلل اهلا دعب بلاغذي رس)#»
 | أقر قاكلا عسل 'لههمءاهمتةروكموا سلا و ملا مض

 دكا ةفال_ب رنيئ الو ةئاماوناكممنا ىذةاولان ءلةامو لاق الجرإ ١
 وب بوف

دص كل حرمشن لآ لو هلعمقلا ىلس د. نادل لاو ىرد هى حرمشا بد
 ا مغ 5 1 ذاتسالا لاف لاوسالب ىل اذءأ٠ كر

 ادايصإلسو هيلعهقلاىفطانسنو ى ردصيلح رشا برلافذ دا امن عم السلا هملع ىن :ومثاك هنعهلنا ىذر فاودلا ىلع وأ

 ىاهناست ىلع زديناك دقق 0( .و ل ءهقا لص دعا امو« دار رملا ودب دي رملا نبي قرفو ل هلردص كلج رمش اهلنا لاهذا

 ا

 1 [رمشع عسب ىفىنبلل اهلا ديعنب بالو هيلعهقنا ىلص هلال اوسرثعد هيكل

 || بلاغلةيرس



 تاكو أ هنعهللا ىذركلامنب سذال ةماعد نب ةدامة لاه ةريشءىدبح ا انهو لءالاو ار اهنلا نمذد>ا ولاةءاسلاىف ّنوءماحت
 ءاعنار ودلا ىاهقيطي

 تأت ئالان نءامهنءهللا ىشور عنب هللا ديعنع يفوأاكو روةئللالاج دنع

 ةيلعثْن بد,ءىبولاوعىنيا تهون ىتلا ةمدةّملا ىهو (لوق 1(  ئهئاءذه مسغ
 ل ا هيادص وهلا دبع نب بل لو و هملعلا ىلههأ | ولع هللا اوةمشملاب

 تثتحء رخامغنالاقذهورسأ: ىئءالاث رأسا اوةلنديد دقو ١ وناك اذا ىتحا اور رذنم ولا

 1 "ارضي لاك سمتئكناهلاولا_ةذ مالسالا ديرأ سو ةيلع هللا ىل ههللا لوس
 ىرخضضْ دبأ ومهدنغا اوتاكو اكانثو هود شن كتمان ةوتسا كل ذرهغ تنكنا وةهللواموب |
 اًوأيداوزاسو هسارزت-اث كعزان نادلاولاه رمهنمذوسأأ ال بدهيلعاوقاخ اننافوأ]

 قاسرأو ولابد باقى دا ولا ةمحان ىلا وئمكف 0 سعشلا ب و رغد-ئءم وةلال#

 مهاعع نيهقملام وهلا ىأرضاملا لءافرعشمال:ثدنأ ىتس تس زفت مد واسوا موقلا
 رظنال ىناهنأ ١ صهالل ا ةأ مهن ملصد حج رخدار انئال هيلع تدطبت 'اهسأر ىإءتن وتساالك ْ

 أامثاهتمترح بالكلان وكيت الك :.ءوأىلا ىرظن ألق هَيأزامادا وسل طا اذه ىلع[
 هس ءوقدءاو ا“ ىلذ و ىءوثىو .اوانلاةفأن شد وأن هثددقام هللا وتااقفدراظنن

 هءيصوق ةرخآ ل هرأف ىلاكم تم و ةمعزملا اه ى.عنيب أطخ أم هللا اوفاؤهس ]هس ا ا

 هطلاخدل هل لو هأأن واس ناك ول هللا او هن ”رمال لاسةذىناكم تدث وهسدع .نعاق ىكشمف

 ىفرك ذي ئمملا اذهب وهو كل ةةريسغ ل1 لذاك الىا فاكس ارسسكب ىاكالانأ الئاءهس |
 تعصأ اذاه ىعملا اذهبال ندعتتلا ص رءمق و مذلا ص ”رهق فرك ذب دياع :ر وحدملا ص 2

 انقّسساو ةراغلا مييلعانيئشاو ءانوا ونأهطاامإف لد مبالكلا امهغذمنالاه ع راتاف |
 .وايحاو ىءالا ثرأا ىلعاو مو ىادي رذلا امدمدس وهلة انلثة نادر ءاشلاو مننا ١

 هبا ليقالامءاذ مهم وقف موقأا عب رمصحي رة و رتئذلا مه اصاول جا ءاص

 ىدأ اولا لاسف ل_ةثماش رام ىداولار طم |ةاناح هني اىل_برأن ىداولا متن واتئس داضف

 ىلانوهج ومن وايل ثورظأيي نوةواوراسة بز ومعنا دسج عسا يالثيحت

 ثيح نم ىداولابهللاءاسذا انمل ١ثو رظس م وةلااةاةئرع رخاآ [ظفاىفو ىأ ةليإ دااانمدقنأ

 هر زوي نادحأ سامة سيالا باخر طمال اواءاص-ذدم ونا .ًارامدللا وءامدسدج العءاش

 ىلاهحو ونزيد اعني ةخطقا ىذا ولا ليسأل ذياق عق ودقو انماا نورا. اوةثوذ

 !ٍ ْش قاساك لا ةمحاش مد ماخاب

 .بامصأ باصم ل اهنع ىل هته ىذرئئدألاهللا دعب بلاعب رس ْ

 ه(هنعىلاعتهنلا ىضر دعس ب ريش 0 ٍْ
 همف :[ كراشاما 5. ألو هلع هللا ىلهةهدار وصامادب ومدي دكان ماب رااعمدقامل 00 يل ا

 ََ هدم هنو ||

 لدر لك دهان ع يعنون ادازالجْو نيب رأةباو رفو نينالث ةوق ىطعأ هنا ثد حت كرس أل اعف

 ةوقتدءطع لاك لس و اعلا لص

 ىءبعاجلاو شط, !!ىفئيعنرأ

 0 امامالا ىورو ة' :االهأ نم

 لص هنا مق رن دب زن ع عمم الاو

 نملجرلا نا لاف لبو هءلع هللا

 قةوقةنامىل طءرأة حلا | لحأ

 ةوهشلاو عاجلا اون ثلا ولئالا

 تغلب ةثامىف نيام .رضاذاق

 7 . اذهب 0 ١ ةهررأ

 هللا راس رك نملك: ءاأم
 طق نيم 1 ةوكى اطمءأ لسوهيلع

 ةوق ىطعأ مال سلا هبلعناوأ سو

 راثءنافل- رفأأ آوأ أل> ردن م

 اندلالاحر ىلع اهاج لاك. نالا

 ناملس ف دروام لب كلْذك سل و

 لاحر ىلءل او مال_لااهاع

 كلذ فااخامدورو مدعأ انندلا

 لاحر ىلع مالسلا هم هيلع انش'ىفو

 فالآ ةءبرأب كلذ ودر 2 ةزحلا

 000 ردو

 نارك ذولاك-ثالا لاز ورتثكو
 ةال_كلا هءاع هل ناكها فر ارعلا

 هطولا ىف ةوَمأا نم مالدسااو

 هل ناكو قالثا ىلعةرهاظا ةذانزلا
 هلك ًارثك أفةعانةا!لكالا ىف
 قْيتام-ذفااهلهللا عمل ةغان

 : 6م ةيداتعالا روفالا

 ة.عرشاارومالا ف نيتلم_ضنلا

 نب دادلا الماك هلاحن روكي يس قاذلا نما وقسعأ هملاع عا ءاطن لا ىلا هت هللا قلاب ه 2ةءاملكن نس موا هب رضخامز و ' فدلاكشل ١
 بو هيلع هللا ىلص هنا الس م ىورو "هلا عستلاهب :اللهفاطإو هملع هللا ىلص هنا هن هللا ىذ 7 ة سان عداه نبا دزو
 ف أن عى اددلاو يعلو 07 وو ةنلبالاج رزمالج رزيعل هرأةوتتيطعأناتمتلكأ أفردقب د مالسسلا هيلمم لي ريح : ىنانأ لات



 هعهللاىذرثرب رهاج أ ثي دح نمدعسنب ا ىورور دا !فامهيفزيمن لولي و ة.لعهللا ىلس ىلا نع هنعدللا ىذرف رب ره

 يقي ربن ءملسو هيلع هللا ىبص هلق لوسر سات ال" الث ىتسلي ريس مستف عاجلا "هلق لوريجىلا لو هلع هقنا ىلص هللا لوسراكسش

 لواشت لحرا يعش هنا

 رانكحرال توهش ىوقرأم
 ةدءملاةبوقملا ةيودالاك عاقولا
 ةيودالاكو ماعاملل اهتو هت مظعتل
 هنأب لازفااهدروةوهذال 5 ريثملا

 هنال هلق اع السو هيلع هللا ىلص

 مك ددعءاسناا نم هد_-ءناك

 نان و-اك_:هري-غىلعمر_عو
 هءلط ناك فن مع تام وأن هةلط

 ذداتلاو عنمالال عما اذهاةوقلا

 ئة هير نءهباق لغشال هنا عم

 نيداد_طانكنالملا ساقتالف
 مظديام لعفي نم لاثمامو لاق
 ب راض عامسا ىلد نك الا هنوهيس

 انامح اه_ذع مانت ةيداع متاهبو
 5 اهدعممت واهمت راب ال لاددو

 نافاه-الصاواهح المد لغتشي

 ىلع عافولاو ماععطلا ةوهش

 نم صلختلا داريمالا قيقحتلا
 ثيدس نم يطقرادلا ىودو
 ظفاب هسئع هللا ىذر ةفيذح
 اهيدش أ ةسررهلا لد ريس ىوعطأ

 لشمىورواهبىوقت أو ىرهطظ
 نباوةرمسنيرباجث يد نمكلذ
 اهاكو م_مء هللا ىذر سابع
 ىزوملا نا اهدروأ ةمهاو ثيداحأ
 ظفالطاح رصلي تاعوضولاف
 هللا ظف>دقوةسيرهل !ثيدح عضو ةسسدلا عفر دامس زج ىفت اعوضوماماباضر أ نيدلارصاننب |

 هبشأامو اذ_هنِمذخأ اوالح رزيعب رأة وق اعف نافةسب رهاالك نم

 ش أزل -.ةناكو كدت رهيب ْق كا دو دعس نب ريشي بادص أب دص أت رح ىلا ل رق امى

 أ ىلاعتدقنا ىضر بااتمدق ف ءاولدل دقعو ادلب زلال وهما هنا ىلصأه بااعمودق
 ل عص نا ىلا تع ىلا تهت ىذر بلا غراسق سم جارعب زال و هملعهننا لص لاق هنع
 1 ىاوهل مذا مدعي ,هاصوأ دق هنءىلاعز هللا ىذر بااغناكو م-ماءاوراغأف موقلا

 || اهميلعف أو هللادمف ماقال لمهن« بااهئاندا لاق مهئماولة قواه هئاوقاسف مولا نعب
 لوءمطت ناودل لو رشالهدوىلاعتهتنا ىوةدب مكم_دو اىنافد_ءنامأ لاف مدل »أوه
 | هللا ىل صهتالوسر ناف وس ءتالةياور فو عاطدال نا ىأرال هناذا م أىلاوغلاختالو
 |[ وص تام ىممكفاوىفاهعد -ةفءاصعنءو ىعاط أد قف ىريم أ عطب نم لاق لسو هيلع
 || نالذالا ف موةلاَنيب هنعىلاعت هللا ىضر فا مل بو هيلعدتلا ىلص مكمن تو صعت مكن
 | ل_برلا عنج ريثا اناقدل هن مك لح رق راف. الن الفو تا تالفانو نالفو تنأ

 |ريكموةلاءاوطاحأأ-|ذ اوريكف ثربك اذافىردأاللوةءف ك.-اصنبأهالوقأف مكسنم
 |ةعاساواتاةؤ لاح رلا حرقت فو.ساااودرحو هعماو ريكو هنءىلاهثهللا ىذر بااغ

 | ديز نب ةماسأ موقلا ف ناكو تمأتمأنباملاراهثناكو فرسلاميفنوسملا عضوو
 ليللا نمىًاةعاسد_هدوهرب لذ هنعىلاعتهللا ىضر باعه دقفو امنءىلاعتهللا ىذر
 أ مهمل_بر رثاف ت رخلاففك لات د_جعءامىلارثلألاكو بااغهمالفل بقأ
 | امسي ريمالا هللا ةفءئاالا هلأ الل اه فمسا انهي رضو هنمتونداذا تح ىلوكهتي لج

 ْ ءاشلاو مالا نواملا قاسو ةماسأ مدن هتناالاهلا ال لود سه آل دقت هت ئدامو تاعذ

 ١ تددؤ: و ىسمنإ غلا نمةرمشعن ريعبلا لدع :وةرعلأ رمش لح رلك مم«ناكفهب رذلاو

 || لاق فيسساايهتبرضو نمت ولد اذا دانه هلوقو اهيفاممد_ةتوهذ_هىلءتلاولا

 | ةدارالا لعلمه نأالا فيس اب هي رضدعهللاالا هلال لاه هنا ىذةيهللاالا هلا ال

 0 ظ ١ لمأاف هرب هنعطدنا مدّقتو
 ْ ه (صاعقبىلاهنعىلاءثهللاىذرىدسالا بهونب عادتي رس

 ||| نب سشعو ةعب رأى هنعىلاهتدنت ا ىذر بهونب عاصم لسو هما ءهنتا ىلص هنت الور ثعب

 | مهاعريغي نأ لسو هم-ل عقلا نصه مو صاعونب مهل لاقي ىأن زاوهنم عج ىلا الجر
 | اونععن اهبامص أ ىهدقو ىأنولذاغمهو مهص ص سرا مااننهكم ول دلل ريس تاكسذ
 لسرلك مم« ناكفة ل دملااومدقىت-كلذاوقاةساوءانثوامعث اواصأف باطااىف
 0 مخل نمةرمسعب ريعبلا لدعو ١ رمل رسشع ة سوم

 0 ةيسإل
 ناطل الو ناطنشلا بءال:نمهنالىأطق ىنلد-اام امهنءهنثا ىذ رابع نبا نءءاس لب مالتحالا نمل و هملع هلقا لص دل
 نثش ناك هنأي>هتعهللا ىذر سف أو قئهو ىلهكداوزنغهةدو دقق (ل- هو هناعهللا لص سني رشلاههدقةةصامأ و مهيل عدل



 ىذدةرعم نت رباح ثد د نمءاج و نيمتقلامضضةياوزف وهريغو ىذمرتل اهآو رةموهنلاةراععمامهعباصأ ظراغىا نيمدقلا
 تااقاهتعهلنا ىذرةم ةيَقَعُدلا مد درك تايد :وهمنعواه ف بقعلا امل لءلقىانيمدةلا ش وتم سو هم ءلعدهللا ىلصهناامهئعهقلا

 ال اع 10 هلو هول من ب دم باسمعلا يان 01 ب ّر

 ٠ ه(هنعىلاعتدللا ىضر ىر اعل اريعنب بهك هر ريمإ) «
 ضر نمحالطاتاذىلاىرافغلا ريعنب بعك لو هءلع هللا لص هلل الوسر ثعب

 بعك اندامهنالىااريثك اهجءاودجو فالس ررشعةسه ىف ىرقلا ىداو ءارو ماشلا |
 مهرعدت ن نيملسملا لدي مهوريخأف مها نيعبهذموقأ| نم هذعىلاعثهقأ ىذد ريعنبا

 نعاواتق ىت-لاشقلا دشن واحلا مهلت اقف ىل.ءلانمهوةشر واو سحتسي لفماللسالاىلا |
 هيلعدللا لصهللال وسر ى أ ى-لماكت ىدمأ الف ه5 نط هنافريع نب بعكالا مهرخ |

 )ل اوقا ( مهكرتف رتفرخ [ ل ىلا | وراس م منا هغليف ميل اثعبلابمهفهيلع كلذ وشفإاسو و

 ملعأهللاو للغا كلذ ىلا ثهءلا ىذتق ا!ىذلا بسلا ىلع فق فقأل

 5 «(لل_ءالسا!تاذرلا هنعىلاهت هللا ىذر ص اعل انو رعد رسإ)# 0

 رنا ظفاللا لاهو ىاةناثلا كو ىوالا نيسأ | مذب ل هالسل هل لاقي. ءاما مب ضرأ

 ىلء هذه! ىلمر هناك هنال الدب ناكملا عتق ىل والا تبا محار وهما ىلاعت هللا هجر

 هناةصوهّسوذعا قالا ف لو>دأ !لمستاك اذ الاسس .و ل ساسءاملاةد "هل! سااكض عن

 او رغتنأ ةفاخم ضءيىلا مهضع طسرا نيكرسشملا نال لمقو ى رقلا ىداوءارو ضرال ا كإتو
 لاقي سراق لها عم ةاْرَع غقدّدصلا نمنف هنعيلاعتهللا ىضردماولا نبدلادلتو ( لل وقا)|

 نالم ُث رخآن ءا واتةفرارفااف وح ناعمدثأان هاف سل سنن مةراكا لسالسأ اتاذاهب

 قردصلالا لسالسا الو هءلءهلت ىلصةللا لوسرثعب و ةعزهلا نم متعنملسال سا |
 دقةعاضقن ماعجن الو هملع هنا ىلصهننا لور غلن# لعأهقلا او هتعىلا.عتهننا ىدر

 ىلا هت هللا ىدر صاح نب و رع لس بو هملع هللا ىبههللال وسزاعد فهن دملانو : ربا وهم

 ةناؤلط ىف هقعل وءاد :وسةنار هءعمىلعحو ضد ولهلدّقع و ةخددمالس ادعبكالذ وىادنع

 نيعّدسي نأ لسو هءاعهلنا ىلصدمهاواسرةنول الثموءموراصأالاو ني رجاوملاةارسس نم
 ثعبف اريثك اعجوهلناهغليفموقلا نءبرقىت-راسنلانكو ل #الارا سف مول عّرعنك |

 هملا ثءِرف لبو هماع هللا ىلصدنن ا لودتر ىلا هنعىلاعتهللا ىذر هذا بعك نب عذار
 هللاىذررعو ركب ونا مهتءداصنالاو ني رحاهملا ةارس نم زي ئامىف حارسا نب ةدسعانأ

 و رمسعي قفا فاةةكالواعمجان وكن ناوو رهن قالي ناهرصأو ءا ول ل ةعو امم ىلاعت

 لاه ريمالا ان أواددم ىلع مدقامتاورعٌلاقذ سان دلامويناةدسسعو ادارآوةدسبع ولا

 ريمأ اوف و كباصصا ريما تذأو رهعا لب ,ءىلا عمنيذلا نب رحاهملا نمعجبلاهكلددنعو
 ئثدرح آنأو رعأ عت لاك قالتخالا دع :ولاى اراك انلددم اور را لاو داتا

 مامالاهاو ردعد اصر "اس ىلع

 لم< اذهىلعو ىناربطااو دسأ

 ةبايسّئاةئسالا ىلعرّمشاام

 20 مل_سوهيلعهللا ىلد ىلا
 مهوجاعدوىل طولا نمل وطأ

 لاف هيدي ؤكلدّنأ سا: ها صعد

 وهوهذعل:_-بالرعنا ظفاملا

 عيباصأ ىف كلذامنا وهلا نم طلغ

 ةديربنب هللادهع نعو هيلجر

 هللا ىلصتاك لاق هنءدتلا ىذر

 هاورامدقرشدا م نسحأ لسوهم و ةيمألع

 هللا ىلص (هلوطاماو) هلا ا

 هللا ىذر ىلعلاقف مسي ,وهملع

 ريصقال لءوهءلعدللا لص هناويع

 برق لوطلا ىلاودو لد واءالو
 ظفلب ىذمرتلاءاورو قومملا» اور

 ىور وريصقااءالو لد وطاب نك

 لعن عدم مامال انا هللادع

 هللا وسر ناك هنعهتلاىذر

 بهاذلابسل ملسو هءاع هللا ىلص

 اذاةهررلا قوفوال وط طرغملاىا

 مويلعداز ىامهرغت موقلا عمءاج

 هعم نملك ف وذناكفل ]وطا اى

 ىذدةريرهينا نءرازبلاىورو
 هللا ىلص هلل ال وسر ناكه نع هللا

 ل زوطأ اىلاوه وة راس ,و هيلع

 ىذمرتلادنعباو رفو نرقأ

 نكد : ملهذعهتنا ىذر ىلع نع

 ف ىل هاننملاىا طغمملا ليوطااب

 هشانع نكي اواهثعهللا ىذرةشئاعز عب اورو 2م ومان مده رناكودد در اريصقلادالول وطا ث لح 5غ

 ديزبىاامهاوطمفنالد وطلا نالحرلا هقننكا اانعراو سو ةيلعةلا لص ةيلعداز ازوأهلاطالا لوطلا ىلا بسن ساثاان هدسأ

 نباداو دةعبرلاىلا ل_وهءلعهللا انامل وسر بسن هاهرافاذافةر وصدحأ هيلعدي نبال هللان مامارك !الوطام اع



 أهم عئامالف ةالوطالنتا ثاد ابوه ل> ملسوهيلعةقاىلضةلو اطةذايزىفتانخاو قييبلاورك اع
 كلو الب كتاف 0 ومكيريذاوىلاهاهلو دس ىلع هتقلخ لص ىلع قار هد سو طقف نب رظانلا نيعأ فرب
 اكةدوصد- ا هيعلواطت اكسس ذولولادوط لثررداظا 014  رهاذهوفاةرزلالاق ه,ندعأف
 ا 595 5 جسرا 7-2 رال:ةى_هءمل واطتال

 ةنئرءارفرظاتلا يصف ىونعملا
 هلذا بص هن از. دتم ع نءاذهو ة.سح

 قع .ب سنباىو رو تسوهيلع

 | اماتتالواعواطت كبساص ىلءتمدقن ا لاقت لوهيلعمقلا ىلسمقالوسر لا دوع

 أ انأتالكا 0 ها كنودذ لاه كا ءربمالا ىناق لاق كينهدطال ىئمدعنا هللاو كناو
 | | ىاسابلاب لسد و ورع ناكفةكي ر هلا نيا قليل !نسح ناك ه سة عىلاعت هللا ىذو ة ةددسع

 مسيو يلعمتلا صمت لوسدرلاثءيلاق :هنءىلاغت هللا قدر ضاعاانيورع ن نآءو دوب لع هللا ىله هنأ صئا مالا

 هللا كْوْعَمَف ش شج ىلع كشعب [ن أدب رأىلاو رعابلاسق ىحالسو ياش دخن أل عافا ىلع أ هقك ن روك ساحاذ! كاك

 امجاوأر وولاملا لجرلل ملاصلا لاما ملاك لاملا فةيغررسأ ل فا تلفف كاسيو
 ىفيورع مهعنة مهوع.تب نأ ن وا سملا دارو لاه اوقرغةةتوأسملا م ماع مب اريثك
 لكلاهوىاوب رع مومن درو !نمانيلياواطصرل ارائاودق ةوبنأ اوداراوه:ءىلاعتهنلا

 ها رس ضهنهماكف دريل ادم نمهءئامل كلذم يلع قشف [مذهئفذتال اراثدقوأ ٠ نم

 ظ منيلاق عيطتو ل وست نأت يما دقءللاكو ل اوةلاكو رع هظااغن ءالدف ع نب رحاهملا

 دا هعنخ هيل ًاينأ امهو بضغهنءىلاعهللاىذر ناطالانب رعذالذ خلبال او لعفاف لاك

 برحلارهلعل الا عتيل سو هباجغقا ىل هللا ل وسر نا لاك وهنعىلاهت هللا ىذر رك ١

 ْ هنامصالاةفاددرلا ةديدش ”هليالا“ تناكو هنغملاهثهللا ىذذو رع - اوتكسف

 ٍ ىلص هو ماه متيم وأضو ولو هحج - ةلسففءاءاعدن تمتادتغ انا تاتحا هلل ودقنو سانع

 م مهمودقي - و هيلعمللا ليصىنلا اريشءمكالامنب فوعو رع ثعنمت هما سااأب

 وهو ل_سو هيلع هللا ىلص هسسج همسح هيعىلا_ءزهللاىذر كلام نفق وعلاه لاه م وا

 كالامزيف دوغلو هناكر ,وهللادجر وهللال اوسداك_ءلعمالسس 1|! تاققدت ب ىف ىلدضإ

 ناك امو ان ريسم نم نا حصا عب درع أف رح !لافهتنالوس راكأو تنأ أب يا تاق#

 | لص هلال وسد لا ةفورمعا ةدمسعىلا ةسعواظءوور م نيب وحار 1 !نبةدسعيب أني

 نياسمللهنج ىلإعت هللا ىذيورع عيعدب ريش أو حار 11ننةدسعانأ هقئام تريل :وةيلعمللا

 هلكو رع هيلع يدقابلف ب با-دوه دو هيا كاب هن الص نم هو رانلاداقنا نمودعلا عاستا َن

 نأ تهركو مهتلق م هود ءىريفا دان اودقوتنا تحرك لاق كلذىف سو هءاع هللا ىلص

 لاك هسأ مل وهماعللا ىلضهلنا ل وسردمفمملعت وفقط مف دد«وهأن روكمف مه وعش

 كبده ىذا 200000 وكر اعصاب تملص ورعابلا تن قالصنءقااسوورعأ

 نآهةمكدحو نيالا 1

 مد.ةقآك : هر وصناع دن أدي ريال

 هللا ىلص هنأب ةلاهى نيا هفصوو

 ىا كسا مندا مل وه دلع

 كسعهءاضعأن اك قالا لدتعم
 حرحر رع-غنم اضن اسمذع

 رع سي سبا هنأي مهضهتهرسسقو
 في رشا (هرغشامأو) نذنلا
 لاف ةداسشة نفق .و هءلعفتلا ىلع

 رعش اع هلأ :عهللا ىفراسا تاس

 لاقذإس وهيلعمللا ليصدكلا لوسو

 طمسالو لس رالي رعشزاو رعش

 ساهرعش نا داره او لدرتسم قا
 هرسكست ىهو ةدوغلخاىف ةنام
 مدع ىهودط ومسلا قالوديد ثلا

 ناك ليةملك ا هنثتو هرسكست
 آ1هظاس واآرومال 1 اريتو هه اه سو

 ىلع نلانغلا ىرشخزلا لاق
 1 علا لع ثااؤ 5 .ءاأ

 كلل ىلا مكيدياباوقلنالو ىلاهتةقا لاه دقو ءلثمطقا دريدا لتإ تاسنغ اولىناقدانا]| 0 111

 ١ نب باوملا ىلااننعأ جانو ىا هر ردم سوبا يوما 0 1

 ع مد تميميمس دحام 0 اان هلا ءاضتلابمه سما لدسو هيلعدتلا ىلص هنأ ىعسفقأ ميول عدو ص
 ١ ٠ ةيرص)# ! 1 :ةيان هلا معو هنذا فاضت لانا ود فو هسكس:ءىلا ب راف ودءلعمللا لضدسأز هش ناكو لئاضملا

 نييكرملا ىلا لن ىزذلا ارعشا | ىهةهباوذإ :روولان ردوةجلاق وق ودور هشه تاك ةاؤدافو ننال 11 ىلا ةزاتو نذالا فطن ىلا نوك»

 ىذر سايعنب !نعوتاباؤرلا نييىانتالف:اذك ةراتواذكنوكيةرانهرعشّن اَكلذ 5صنلصو نيئذال اةم ىلا لزئامةرفولاو



 نولد سي باكيلا لهأ ن اكو مهسو رنوقز غد نوكر رمشملا ناكو هرهسش ل داس ناك ملسسو هماع هلآ ىلض هلل ىف وهرااسنغقلا

 هرصىطر أ ١لاف هسأر ل سو هلع هنا ىل_صقرف ردع 4 املأت“ قبب همق رع ويرلانهف باكلا لهآ ةةفاوس سد ناكو ممن و

 مم ملع تدلغالف ه.ءاجامىلا اوفصدد ذ قى ةنمهقلات غابت 0ع رلافال 3 ١ ردع دع 0 هاول

 مأكل مسي عفنلو ةوقشلا | تصح ا -
 هةلوتك ةريشكرومأ ىفمهفلاخع || 2000 ! ظ

 || لجوةنافلثىف حارا ةدميعابا ل سيو هيلع هللا ىلص دلتا لوسو ثدي هيدانتطلل ؤهوأ|
 مئاودوملا نأ ]

 لتدعيم ف ةلمهجن ”ىحىلا هنعىلاعتهقا ىنرباطاغا نير دع مفر اتفنالاو ع لير اهلنا نم
 20 هلاس ىلع دكرتي هنأ دارملاو ْ هفدهاا لبق ةيرمسلا هلع -هنوكسشف هماعو ىا شب رقااريعاو د هصريل ل قورصلا لحام

 امأو نضاسألا دم سما ن/ اوت سير اريعد ضرب , نكم لهن دهلا دعب لو هيلعهّقلا لص هنأ مدقئاسأ ة مي د حاف ةعقا ولا(

 نمهضعب رعشلاقرفوهذ قرفلا | ةسه نأ سه املا ةب رس وكت نآزويلا ةيالف هيض يرحل جقلاىلا
 ةسشئاعرع دوا دونأ شويرمعلا | ىلساسلاءاوماه أف مسهو هنابل وقل ا انسخ ىلع مكس مث نمو اهد سعب ةرصو هند هاا لدق ْ
 ت سف انأ تااق اهنءهشاىذد | هنواك أ وكامل هنو اوأك ىا !اطماثاا اواكأ 1س ديدش ع وجيم سياصأ يهمل 1

 | نس قال هنا لو ل | مهممدصاولا ىل طهيناك هسئعىلاهثدقلا ىشيرةدميعانأ اقم هئاد-ثأ تدر قس

 ١ تفل لاق متو را كامدتل || ىلاعت هللا ىذر رعب هولا نءوىا هب ونفاق رم امسية ساو ”هلءالاو 2 ونا ىف ١

 هيلا 3 ىزلا هنالةمس قرذلاو 1| بى ررمشنا م هدأ ىدثىسصلا صوأك اههصغلاقةرق !اثوعذصأ م 1 تناك. هلل ق هنأ هنع ٍْ

 || نمانا رار مه دوو رز ل سو هماع هللا ىل ص هنال ل هللا ىل اذ وئانسف :تصانءانلا سانام

 ناش ق-ادعمهامدعي راص - هأنا م-6 وش هنغىلاهتهلت ا ىذر ةدسع و لاسعفترع :

 ةدامعنب دع_بنب سق ىأراقوطبملا اوكأ رقاد عمم وب لك ةر ةرقد_اولا قلي | ْ

 هللا وم دلثاف لاقو ىاهمتدمىاع ولا ده نمنيإسسماراما و سونع ىلافك هللا ذو 1

 ارقىمىرت ثينملاف دهطا نمسانااا1هسمأا كرس مناك ام اودع انهاول |

 نكل لذا ان لا سل ل _هأ نمل جر 4لانقفانههىلانييفوب رز ةنيدملا ف هلهنفوأ ||
 أنيس رعاام لح رلالامقفةدابعنيدع_سنب سقانأ لاك تنانفكفزعأ امدقاو ْ

 | قسولاورقنمقسول رو رب لكر ئ احبس ىرتشاف برغي لهأ دود ل تدعش إو قدنأ |
 | ىلدبشأ لح رلادألاةةقاسوأ ىناثااو قسو أ كوالا عب .واعاص تؤ ساهرم كوؤاولا ع كا

 يذرباطلتانب رع مهاجب نمراضنالاو ني رجا أنا نءار قت دوشاف بدت ل ظ

 نادباذهلاقو دهشي نأ نم غذشم| ه:ءىلامتهللاىذر تع نال دقو هنغ ىلا هز هلفا

 هنبانعقوبالىا هنباؤذادعسن اك امدنناو لعرلا لات هساللانملااغناذ4لامالو ْ
 ىفامث دق ىننزن سد ًاومالكتلا سقهلظاغأ قد مالكر عو ساقنيب ناك و همز ام

 ءانهتو عبا رلام ولا ىف مه ردت نا اداوأ نأو مانأل الثف هثالئانهتمهارصفرزاا هدنع !

 تمزتلا ا عدالىف ىفالعا كتمذرذ نأ ديرتارصتال [كدلءتمزع هكلاقو ةدنبغولا ||
 0 ويد ىضقي دعنا اوعي تباناأا ف ف يعلو ىذد سيق ةسا_ كللمالو ١

 هيلا كي اا

 9 ظ ظ0-5 9 57 9

 را و صأاو لس و هراء هللا لص ش

 قرفلا ن نسل اعمل دسااوقرفلا |

 مأن ديو ىودو لمضفأ
 !نءدتن' ذر بلاط ىلأ تأ ا ىاه |

 ىصدتلا ل وسر ائشءمدقتلاق

 - مى قفذ املا مو 0 ءاعهشا

 تئاوذىار "ادغ عبو كم

 هللا ل وسر تيأراهاةباو دف و

 درر "اقص اَذ سو هم ءعهللا ىلبص

 هسأرقاك ل ميباصملاح رشف لاق

 د ةرعجملا قيس لس وهيلع هللا ىلص

 ُتءاضَملا ماعم ةيسدإلا ماعألا

 لوطلاريتعلف عادولا ةحىف

 ةسقاولاتافا ملا هنمرمدّةلاو

 ناك اماهرصقأو ةنمزالا كال:ىفهنم

 اهدسص فو هنا عاداولا ةدع دع الم : ,

 ىورؤو قييلادا وراك ريشا )ع نسح يصل دوس ل .وهدلع قنا ىل هتاك كذو نم ىفيلم قا لسيلازؤل رعشامأ و وره هلق اا

 خام لاق نعل س وه.لعمشا ىلصهتنأ ل وسرذاك "له نعمت ىشر كامن سنأ تاأس لاقت نب رعشنب |ثءو درع نع ملتسم

 َق 037 تاطع“ دعانا 0 ءولالا تفاقالا بدشملا نم هرب هلي ! ودؤو ضستارعشمال لاو ةالمعلا هيلع متم ئاك باطلا



 هللا ةنايئانتيارار دقو / ةزعش نب رمشعو أ ةرعش شعل اهتواةريشع عشت اكهسأرو هةمط ق ضب !ىذلاناءاعو تاعفهسأر
 هبيشمد عيهللاّنهح رقرفك امثل وهءلع هللا لصيتلا ن رهدرت نءوامل اغسشلا نه ركيءاسناا نال كلذك ناك اغاوءاد مب

 ّ ةوقإ ا وينعاد اوك نبذلاخ و.شلايةقاحطاو ورو 51 باءثلا ةعجمأتلا را هبفّدالو

 داس ْ طاشنلاو بارشلا ةقراقمو
 لءبدشا ا ىلءنيشل ا فالطاو

 هنأى ا. الف تارابتعالا هذهىلع

 نءرك اعنا ىو رد فوراكو
 بدشلااعوف مه هذعهلنا ىذر سنأ

 رون علخدقف بشلاعلخ نمرو

 سنأنءىليدلاىورو مالسالا

 ءاضس ةرعش ف2ل-رام أ اموذ سه

 ىراضل دقو هللا لمس ف يدها م وقل هدا اند ينشب الردع املا ىف ميطد و سان 1

 ديوامتو ىاةد.سعو !ءاهن مئان الث موب لكرت ازرج عسن مهارحخ هنعىلاعتهققا ىضراسرة نأ

 ضع. ءاحام ارو نزح مول لك مانأ ةثالثمها ارش هنأو ةسجت ناكر زعانأن هرك دام

 رصلانامث عمل ار اناء فام ماعت وبقاعت ةنبدملا امهب مدقنارو رهعم ين هنأ تابا ورلا

 اهلضوهل بصن هنعىلاعت هلق ا ىضرةدءبعانأن اثدحيرب رينعلا اهل لاق "هلأ اهب ,ادمهاق 31

 نبسيقوهؤىاموقلا ف ل-رل وطأ هنت ع نو حا 0 ظفافواهعال_ذأنم

 لاق هنأهنءىلاعتهتنا ىذر رباح نعو هسأ ر ٌئطأطيلرععيل وطأ ىلءاكا رداء ني دعس

 انمذخ أد ةاو ظفاىفوىا دحأان اراماسهتمع نةيمون ونالفو نالذوان ١تاخد
 اواكو رهش ةوضىا امانأ اهنءا واك ًأفاهتمع بقوى مهد قاف السر رشع هن الث ةدممع وبا

 ال عفرفرصلا لاس ىلءانقلطتا طرخنا نمانقاهشأ ترقت اء مهضم»نعف ةناقلت
 ال ىلا متنا ىذد ةددبع وا لاتؤريثعلا كدت ةبادىهاذاقءاشنت و

 ١ اننيأر دقاو انهم ىتسةنافلت ن هو ارهشمماءاسقأفا واكف ر رطضا لاق مث ةكممهنع

 || هلقادكو اذكهنمعنمانس رخاق (ةياورؤقو) لال_ةلاننهدلا هذمعبقو نم فرتغت

 . ىفاشلاانماما نعفرينعلا علت امنال رينعلا اها لمق :وىاةنيدملا ىلا اهل نم او.ككولدو

 قنءل_ئمايوةلمرصلا استي انرينعلا ترد لوقي نمتغمءلاك هنعىلاعتهلنا ىذر
 اهنوحع نمربنعلا ج رضفرصأاهفذ ةءفاهلتةنفاها مسوهوهلك أتةيادرصأ ١و ةاشلا
 ضعءدىف ريخادقو اًض ءرعوالوطةةاذا لاه ماا سوص 04 ا مساريذعل الو و

 ١ قايدي فافخا تفق وول ذك هتان أف :رصأ |ىف ىقلأفر لا ع هرطاش ل تامالعد راسا

 أ طانمدبةكم-تدجو للا رمأيك السان مز فو دكمسلا كال: تعاني اف ةكم-تءافاهقاح
 1 7 فيراجلاالاجر سد عةامس ىف فقد ناكواعارذن وحس دوةنام اهكرعو عا رداشاماهل وط

 ْ ةدانيعز دعس غلبانلو # "نمثل سجس ا هه نمت 0 آن ب طاسم دله أ ماقاو مصشلا نوف ورع

 موقللر كلف دهع ا كمداو قهد ساق نكينالاقمهمودةليةةعامجملان م نيإسمال ل صحام

 لاق اذاممتلاكتدصأ لاق ترش لاف م ءوقلا ةعاحم ف تع:ضامدع دم لاق سق ق مدقال“ |

 نمولاق تدمنمتلاف ادام لاه مث .تيصأ لاف تركت لاه اذام لاف تصأ لاق ترخ أ

 ةمامقلا مو اكتر تراص ادمعتم

 اماه ادعس نبا ى ور و هب نعطد

 ملسو هءلعدللا لصد راشنمدخأ َ

 اهمااى وهأف تمل ةسثىأ رك

 هد لس وه.لعهللا ىلصك آف

 مال_سألا ىف ةسس باش نملاقو

 ىورو ةماسقا !مونار ونه تناك
 امهنءهللاىضر زعنبا نعوبيملا
 تدشيالنموأ ار ولبهشل ااعوذ هه

 هل تناك الامالسالا فةماشل جر
 ةحر دام عقر وةمسح ةمش لك

 غلبي لهنا هنع هللا ىذر سنأ لوقو

 هيلعهللا ىلصهنا لع]دبباضألا

 ةضرامدال و هيل ب طخاممل_سو

 ىهدر رع ان 2 نبه هع !ىنام

 هللا لص ىنل ١ىأر هنا امهتعمللا

 راه ل :رفدأ ان .هدصل ل بس هيلع

 ظ ىضقي ىلا 4 تاقفك اللام اننا ل مالهتأ ءزلاتلولاقةديبعوباىريمألاق كاهن أ ل... 1 5
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 اس مرعهبلع ناقد ول ضالفيلاذه منسيالوةعاا معطي ولكل لمحو دعانالا نع -: بمد 0 4
 / غبصيناكد واذ أناس فام

 ١ هاند ءهياقاطكا هع ذنب نا لا :نوقودا طبع لاقل عنملا هتلاالا ناطألا
 ْ أ داريداس ىا طلاو عدر سدق |ول 9 ىلعم 2 ل هتماع ّيدناو ةعرلاو سرولاب

 | 1 'لاق» اب بتداو هم امي رهو ناكنا نسل فاعل دتسا ود رعش غسم در لأ وهموع ىلءممض») لجو

 لاقالماهببش ل_وهبلعللا لصىنلا يضخ لهءالعلا اتا هنأ لصاخلاو امهي غ..صيتاكمه نال هيبنطتياسم تاك هنا
 بايثلا ل ءءلمر عنبا ثدي دس لْوأت و راكنالا ىلءاسأ أ ق فا اوثىا كلام يهذموهر نو رثكحصمالا هعمم ض اء ىكاقلا



 مظءمىفدكرتو تةوىف كل ذل هفهنكا ل_صالا فال لب واد اّنال ةةمقح هرعس غسص هن اراد اى و ونا١لامو رعشلاال

 هسأر نه د هرثكو ناكو ةمعلل ارعشريثك اكو هقّرما هش نيبقي ل نهد ا اذ البو هءاعدتلا ىلصناكو ىأراع لك ريخأف تاقوال أ

 4 وذ هنان هع هللا ىذر بااطىب ا نب ىلع هقصودةوءاملابه تمس مع رستو

 هلو رزملا بح اصل جرلا فو هنءىلاعتهلا ىذراسقن ا مئانتسو نو سه هنملص<امأ
 تدب ىف هنا لاةفؤ سمق ل_.هفام لبو هءلعهللا لص ىلا لبق هأس كوهيكربام هاطعأ آىاأ

 سوالاى ٠ 3 . مهضعب لاك م م ندو ىاتسااكال ذل_هأ ةمش نادولسا نادو>

 مادو ةدايعدو وأو دعست و و سدقال ايدجاربتل .قنودااوّنن ومعطمح رزكلاو

 ىا ميل ديبأ رادبهملهفمعإلاو مصشل ادب ١ رب نم ىداش ملا ىلع صبر وب لك قناك ظ

 ةعاسباءلج رلاو نينثالا,ل+رلاو د اولا, لح رلا قاطناا وسمأْ اذا ةقصا!باككا ناكو ظ

 لاقفانازنمى لو هلع هللا ىلص نانا زةدامعنيد هس نعو نيناسقلابقلطنمةدعسامأ و ظ ا

 لاق ةدامعزمدهسل ا ىلع ل ةجروكن ١ واصل ه>ا مهللا لاق متهلن اد زر و مكب اءمالسلا

 لذي باطلا نبا نمىرنذعنملاّمذ ل_وهيلعدللا لص ىنلا ىلا ءاجادعسنأ ركذبو

 قاطامو اركبالاح عزتي ةريغلا ديد ناك نأ :دايعن دعس نعرك ذ دو ها ىاىلع

 ارك دَدْ .دملا انمدقا إذ هزعىلاعتهتلا ىذر رباح نءواه>و زينا دحأ اردو ةودأ سها

 نعم كعم لعلم كلا ىلا ءتهنن اهدح رخ أ قزرلاةفرينعلا سعأل ب و هماعهلفا ىلصهننال اوسرأ

 حر نكيلو اون اذ هم سومناعدق لعق لول: انراقانومعطتةئثدجل |
 لاه همان د_ئعناك و لاشم-الح و رب ل كرمان أ لعن وللاف لو هماعهنا ىلص هنأ ل بل د ْ

 هئمادادزا كالد |

 « (ناةطغىلا هنعىلاعثهللا ىضرة داق اهب د رم#إ] © ظ

 ناةطءىلا ال>ر درشءة سس ىفةداتقانأ ل ءوهمأعهلللا ىلصهللال 220101010 ك1 1 ْ

 مع اضاع ا مايل م ىداملا نمكي ىل#للاريسي راصو مهيلعةراغلا ن شين امسهأو

 ةاش ىف غلو رع رعب ةثاملإالا تناك غلا اولبالا اوقاتساو مها ف ارشأ نماولتقو |
 ْي نيرسش ءريعبلا لدع واريعيرشع تا سهلا ارش ا دعب ل-و لك باصافةريثك ان انامسا اومسو

 هئماهه هو :ساق ةئطضوءانسحت راج هةعىلاعت هللا ىضر ةدامق ىلا مسافف عقو و نخل نم

 و راع هدع وناك ىا صل ل و4 .اعهّللا ىلصاوم» رم هلارهوت دوو ليو هما هللا ىلص

 ل زوسرانلاك دل -بو هيلعدت اىلصهقال وسر ىلا صخشا !كالذءاف هيهتنا* ىني'فلو وان

 هيهلنا* ىب*فلوأ أن نمشي راح تدع وتنكد قو ةئَض طور راحباصأ ادةةدادق ةايأن اهلا

 0 وفا راذاىف يهلاق ةداةىلاىلا سو هيلعهللا ىلصءقلال وسر ل سبأ كماع
 ش ثيدحطلا

 .« (ةياغلاىا هنعرلاهتهقاىشد ىلسالا ةردس ىلإ نيه د رمعإ © ؛

 يب رهشلاطخت ةرمسقو هن را

 نءااضي ا هقصووةرسلاوردصلا

 ناك هنا ه-ةعدهّللا ىذرةلاهىلأ

 نيياملودوءملسو هءاءهللا لص

 طاناكى رد رعشل ريسلا وةمللا

 اهواك نكي لىا نييدثااى :راع

 نيكس و نيعارذلا ر تار 0

 نعل سماكو رو رد_.دااىلاعأو
 تا َز لاق ه«بنعدهلل ا ىذر نفل

 لسوهيلعهتا ىل_ص هللا ل وسر

 هياصصأ هيفاطأو «ةا< قال او

 : ديفالا ة ةرعش ةءْنأ نوديرباك

 ىلصهنأءاج و اكريتوا' 8 ىا لسعر

 رغيف هسأر قاكم لو هيلعهقا

 ل رااىف رع-كلا ةسقرَتق كسا

 هيعادتةاكنلالا هئلازاءدعو

 ايو ةئسإ ب و هيلع هللا ىلص

 بيع هلع عماهر و بهاوملا
 حاب ةمقينلا عطتسيإ نمو هدأت
 لاني رعس نإ د#نعءو هدلارادل

 1 2-20 ىلا اةدسعل تاق

 3 و هيلع هللا لصون ارعش نم

 ناللاتذ سا لمقنم ءانصأ

 "ىلا بحه مةرعس ىدتعت 1

 (همسشءامأو) اهيفاموادلا نم
 ىذر ىلع نةفملس و هملعهللا لص

 ىلصهللا ل وسرناك نأ هنعهللا

 افكت ىدص اذا ل_بوهيلعدللا :١

 امن اكمادقىلا لدا. ىااؤفكت
 فأن نءرازبلا ىو رو ىد- مرتلاءاور عنص:الورتضف همف سبل همشم 5 شمنأدارملاوو دم عضومفف لونا" اكىا بدصن م طا

 ّتد ءارامهنعهللا ىذررب ره هىلأ ن نع ىذا دنعوأ لك ئمو همدقب نطو ذاناك و لعمق صدأ هنعهقل شرة رب ره

 . هللالوسر نمهسسئمفع رسأ ادحا تب ارامو ههجو ف ىرحت سمن! ان'اك ملوهنلعمتاىصهتنال اور نمنسحأ ادا



 للا مدعو قاتلا نمشي ةناع ىلع 1 عمهيمد3ت تدقذي وطملهع هو غم مناك ى اهل ىو ءوطتضرآلاا هن“ اكمل و هب هيلع هللا 0

 ريغ ونادي لابموغىا تراك وخل نا وامس [دهدحاان اوةنءهللا فذرد رب رشاخ ل لب شاز مال هلةيسنلابىا

 8 اىودؤ هن ا ريغ نغ :دهملا ان غطقةنأم عطقنو وهنتيح لعىشعناكت ؟أل. ةقدم هش ث دك عإ ايل

 ا سغ نب ديرب نع دهس

 اذا لو هيلعهقتأ لصدتلا ل ومنر

 لجرلا لورهي تح غرشأ ى ثم
 ىرش زلال أف هكرديالذ هءارو

 سد نع ةعفترملاةعرتسلا دارأ

 قات هلوقا الاشتما تواقلا
 هيقلدعاىالم_ثمؤدصقا 3

 بديالْنيمثمزيب امش هن وكم دس أ

 تبدو شالو نيتواقملا هباهذ

 اذاناك هنائور ونيطاسسشلا

 ١ ءاضعالا ىوقىاافة ىدنع ىدنم

 | نيادئع و قدك! فخرت راسم

 هللأ ىذر سابعا نعرك [سع
 همقف ةرهذ اشم ىثعذاك اهرنع

 تاكو نالسك الوزحاءرسدل هنأ
 ثنو عل ءوهماءهلنا ىلصهياعجا

 اولخل اوقيو مهةلشوهؤ هب هيدن عد

 ىلص هلا نكي لوك ”ذلملل ىرهظ

 | ركالو سعث فل ظ ملسو هماع هللا

 ىذ م رئاآ هاور اون ناك هنال
 | نتاىؤرونأوك دنع ميكملا

 يطول رار ظنا شل وك ذا هللا دبعلاه فل ارصشل ا ىهو |
 ا هللا ناكس لاقت مهرق ىتثام تاق تق ةددصأ ل لاةذكلد ذىلع هنمغتس لس و هملع هللا

 | ةمضأنن ءاهتوفرغل ةكوأ ظذا ىفو اذ مكيداو ناب نم ءمهازالا نوذخأتم تسر

 أ تؤ يلسقا ل سقال وسر غل فامانأ تن تبلت ك نع آاف ىدنءامتنلا ومتد كان ْ

 ب رحدن نب ةبانغاانل نأ 7 مظع عجب ةعافؤز سدقوأسدةنب ةءافرد1 لاقي ال_برنأ

 ظ نولتملا نمنياج ر وللسو هءاعهلنا لضدقلا ل وسر ىناعدق لو هملعهلا لصهللال وسر

 ةقصةقانا"اغهافراشانل غفذو ريض ه:«ىلوأت تع لعرلااد_هىلااوسرخا لاف

 تن ةريض ق-اتعَض دن تءاقأمهللاوف انذعأ امككرئاد و.ةتعاو [,ماءاوغلمتلأقو
 |نوورغدنع موقلا نما ر قاتم اذا ىح فومسلا وليذأ أسأل _فاءموانح رثخخأ]

 ترك دق امته متاذ ا اموات ى رخأة حاب قىحاصو ةمحانؤف تنكف سهلا

 موقالعخلا ةعانرت سقوأ سقنةعافدوالاموقلا ةرغرطتنتكلذك انا هللاوا ريكس
 3 هاك ع نهم هوق نم 0 لا وف ةوعو م_ماءأطبا مه عار لطف 0

 دحأ عش 00 ولاقؤ كَمْنَع ةقاولامف انأالا هذال هل اولاد 0 :آ بهذ "الو

 هل ردا ؟ ةذاوتقهمعض وأ مهمنس) نم ؟هراغا هات قدكسا الف ىف > جي را

 ىاناصت-ذ و تركو ركسعلا ةمدضأن ىتددشو هسأر تززت- اف هماعتدب دوغ اكفام

 ْ ل و هملعمتلا لهنا اوس ىلا ميانعش ةراثك اء غوالي |انقّد_اوم وقلب را ريكو

 هنا ضلال وسر قتاعأت مل سو هلعهقا ىلآهةنتالوسرن ىلا ىمد]+أ هسأرب تو
 1 ةيرمدلا هذه لهخ موظق) ولاق قادصارنعد درسع هنالثن لوالا كالت نمل وهيا

 انهترك 3غ نوفا ةددسا وهذدغ لقت وا) راكم ضرأ نافاتكىلا ةدانتق ىلا ذ رسو

 نب هللا كن ماع ع نمل امةدعا واهم وكس لذي لاك لضالا ف: مامف ال اههقع

 ىللاق جدو ز رهف ةناغالا ل _دتو هسلءةلناىك-ضه_:متبلطاللاف درد_ىلإإ]# ٠ 0 2 ا

 ١ الح 1 ىةدامقاب ال ل كريما فج :ءتقئاوامأ] 0 50-0

 أانيرفت ما تافقلت م ارهمتلا ك8: نأوج ران فايف ذ [كازهفةيرس || تان د
 مققناكى أ هنغذول دك بلو ةنكلوه#'ام ىلع لوزتلا عوق مه قارم ذانخعا انتىحأ] أ مكي لو لظٍلبو هملع هلت 0

 ىاهثاتاىئوةتائاضو و5 ةذاتقوتااًيطُح هذ اوسلواوهلابقاأ ىاةاثلاةمخ تنقلت اوك يسيل 0
 أىلا ىهالو عد ري ىا ل ةدقب ىت-هليمز لج رلك قراسغياللاقو نيلجر لك نيبفلأو |[ الا طقجارس خم ميو رسعشلا

 واهات ١ دس ب يحتل دما دع اجا وعل لعراا تاكفاو ون بو يلعمتلاىلضناك تلحاذاواووبكف تو ,تضاذاوه.ىلزءال .ذهبحاص نءةلأساف لج عسسنبا لاف ئارسا و ضد*و ا ١ناق ١ مما]* وضوعوط
 الو 3 | "قاما رفتاعد فل وةمالع هللا ىلضال وقادة ديو هلل ظالزاونلا تالق ظذل ارهظزالرهقلا وأ نسم *١ىف ىشماذا

 لو غو رك وأم مثمض ايبا نيفصاولا هراضضأر وهجتةئضعو دف لدم و ةتلعدللا ىلَد رهرالا في رمش ١ 4 ولام و ( ار ول

 سو ة تشق اه زاعنب“ اريلارندو ته نءاوولث وني لحفطل اوئإغ نب نساناوتل اهلا نت او شاب هل و ةفنجوب ١

3 

| 



 يالئءاوذ فو 5 هيرس ولاه امض أ !مضوب ىفواصلم ضر آنك مذهب : ىئذ اهههريسغونيودجأ ايف مهتاباب و َر رو مهنعهللا ىذر

 بااطيفلا رعس قوهرهشداو سة دش عمه هجو صاب .:تثىمنأام ليفلبلا

 ةسئعدللا ىذر لعن ءءاو ربفو ا ' لمامالا ةمدع نايل لامت * هس -وبمامغلا قسابلا ضب و

 وبالاقو ةرسسم برم ضد
 هللا يىلص ناك هنعهقلا ىذرثربرا

 مو دمعا 050

 هيعتنا نركواتت ةومساندر رحو وريكو هئسداقون اد رس رضا ا انطأف باطلا ىفاون تال وأ

 مكبش ةئلسا ىلا له لاي يل لاو ىلع لبق أف لد وطلجدمهيفاذاو موقلان ه.لاجر لاق و ا

 ىرخأ ة يهب ههجوب ىنءربدب و: سه .ههجو ىلع لقي راصوىاىام آب هذه هنلا تالف ا
 لاموب كتالدكا لا ازال و بلطا | ىف نعمت نأ ان ريم ناهد ةقهعيتتالو اصلا ةيتعت ْ

 1 همست د ١ أو هما ةفمهسب هتص رفهتكرداف مالا رخام نار نبا كالا ْ

 ةدانقابأ ت يف كدلع و ىلع ظ ٠ ةنددأ٠ ةابا ناو متانغلا اوعمج مما نرخ اف ىجاصتئج 0

 ابن اتقالابةقاعمف وبيلا نويغوءاسنلا انلجو عنا انقسم ةيلتا هتيجأف نمالف ظ
 ىنىااها تلف ىدواو فلس تاغتلالا م ىظاهن اك ةأ سها ىبسأ !ىفتبآو انضصأ

 هب ىسفن ف عق وذ م كتمان ة تسل ابيح ناك نما ل_ب ريل ارظن اهنياوتااق ني 1-7

 هدجنىلا يلا تان تقلا قلعمع سموا ذه وب هيل دقهللاو انها تادف هلليقىدلا ||

 دعس لك يفق اميسا نأ, قالو ها تأيا وتتحول , ارابإو هةببدغادهتلقف

 لو اذإ موك ظ

 «(مذان رطد ىلا هنعىلاعت هللا ىذر دابق لأدب د رمس) ©

 ةدامقاباك ثعب د كم لهأ اوزغب لبو هيلع هللا ىلص لقا ل ]وسر مهابا ليسوا عضوم مس

 نما ا مضان طب ىلإ :يئدالا ةمانج نب مك بتل نمرغت ةءئابم ف فا ١
 رد :رابشالا الدب او رمسنتو ةبسمءاننأ | كا: ىلا ه> ولو هيلع هللا لصق! لوسسر نأ ناظ 5

 هلع يلج 20 :وملاهنعْيل مأف مالسالا ةمصن مهيلعل سف ىصالا طض "الا نب ىيعاع مولع ظ

 اوعح رل ا ىلا 4 وصو دعو هريمد ودعا هءلسو هم ودم ناك ئثل ىاهلتقن مكع ١

 لاهو لاه هوقل حما | ولاكت يملا هدج بوي دق لبو هملع هللا ىلء هللا لور نأ مهغابف

 دع (ةياور فو) هتلاتنمالافامد بهل قأ مك لو هيلع هللا ىلصهللا لوسر
 امناهللأ ل وسرالا أس ناكو هللانن<آ1نم نمؤمالا «تأيرلا تأ ىا لمى لافام |||
 مي وراي لاه هبل نعتِمفشالف لاق اد دونم مالديسالا ةيحشىا اهلاه ْ

 ا اهبلق نع بكَ دواهّننا ل وسدابلابةقدباو و ريف وىكا بذاكمأو» قداصأ ا

 ْن م غمصأمن "اكضس ! ب بو هماع

 همشتلاو اهثمقلخاغ اك ى!ةضذ
 هضا..ولعي ناك امدابتعانةْضْولا

 قيربل اوراونالا نا ءلوةءاضالا نم
 ةرمص برش مهناىفاالف عطاسلا
 ' وهونوالارهزأ سئ "الدباود فو
 برشم ضبا ىلع لوق بعع
 م_هراسنال ةباورىو ةرمجي

 ديدش ىاقؤمأ صدأ سان وألا

 ةءاورقو صك !نواكض ايبا

 لاق ةرماادنق_ثىا مدآ الو
 عوج انيبمرسح نبا ايفامملا
 ةقدفدملا ثدداحالا نم دخورأم

 شاسبلاديدشلا ضال, سل هنأ ||
 امناو ةمدالا ديدشل امد الادالو
 دقيرعلاو ةرج هضاب طلاخ
 ره« كل ذك ناك نم ىل_ءقاطت

 سنت اناور ض»»ى ءاجاذمهاو

 نوللارهسا ناك هنعهللا ىذر

 ةرهسلا ىلا ل.عهضاب نادارملاق
 نم:افشلا ىفوتءليلق رجس همف كا
 لو هدلء هلا لص ىلا نأ لاق

 هحير بدطاما و)لدَعي د وسا ناك ١ ١ 9 رفق اقف بقا شالو ديكنا ا تادف لة فيجفاما ا
 هللا لص(هئال-ضفو همدو هق رو [| 7 00 6 هيفىلامزهللا لْرنأو ها هدربب هعمد قا مابقف كل هلل ارفغال لا ةفهنيا | 0 | 935 3ك ّ

 لسوهيلعقلا لص هتفصةبيألا تامدعرب»- تونا ار دو هن ةارح ا ىلا ريم مغ هللا دعا مدلاةأ_ يلا 2 ةعار تادف هدب | و ور يا
 سو زع بره ردي ىرسأ د نم لو همل عقلا ىلص هلا ل وسرناك لاق ةنعمللا ىذر سنن مهيود يم يه نبا ور ابسط سس ءلثاو .

 ميسعذوبا هاوراك دو نيب نمدبعا رلا سبط ةنأ فان الف ءارسالا بهده رابع طدادز هنأ ادارملاو سو رع حبر نم ب ءطاو
 نون أامإلا تور و ذالك لاك عطس هرردبلا هل رمال رعبا درظُت متلاهد رإ وامل ةنمآ 1 نات دطقلاو,



 لو ىراذلاةباوذىفو لسو هماعهننا لص دقن لوسر حبر نم بمطاارينعالو اكسمالو طقاير تدع امهنعهنلاىضد سنا
 تاموعشملا ضعي نس احم ناومللا ضههننا عدوأ | ذاو ٍل_سو هماع هنا ىل_كىبنل ادن ار نم بمطاةريذعالوةكسءتمعئالو

 سف:ى كلذ نم بءطاوهام هةاشف رشف عدين آى عدي الفةّرولا دفن نمدانزلاو لاز غلا نمك ملاك

 تئرض ْ | ىذمسرتلل ةباود ىفو هتقلخ
 عركألا هيلا ماقئا عت سلخ ةرصن لاىلا دع منيح لص سو هيلعهقلا يفد ىننلا 3 ناكر طعالوادقاكستمهئالو
 ىاهمدتاطينصح نبةنبمع طبسضالا نبى اعف نامت ن صحن ةنيبعو سلاحا || لمدتالوسز قرع نم سطأ

 قانقاذأامل_همَّرَا نمءءاسنقرذأى ع هعدأاليلاهتالوسرا.هقاو لوقيو
 | هللا إال لوسر و ةموصانا تركو تاوصالا تعفتراو مك نع عفاديع رقالاو
 |[ اذانءدجو اذ-هانرفس ف نيس ةيدلا ودخل هعمنم وهميه ل وس ٍلسو هماع

 | هنلالوسر هر ذغة داك نا اولا مث ةردلا ىلع اة ىتد هي لري لة هيلع فأي وهو انهجر
 اهيفل الأ هتناكدقءلههملعى الي وط مدآل ب روهو مكسحت ما ةذل سو هيلعدنا ىلص
 | لاف ك«اامهل لاذ ناعمدت هانمعو ل وهيلعهللا ىل هللا لودر ىدن نيو سادس ىدح

 عرف هللا لوسرانىلرذغساوىلاعت هنا ىلا بو. ا ىفاو كغلبىذلا تاعفدق مكانا
 لاعتوصران الثاهلاف مكرم _غئالمهللا لاق مهيدي لو هملعهتلا ىلد هلئالوسر
 | تحت ارم ضرالا هدفا تام ىت-اعمسالا ثكما ةهنادر ل_ذفبهعمد قلي ماقف
 مها لاق كا ذي ل_سو هيلع هللا ىلصهنتا ل وسراوريخ او ىاهوراووةراخلا هءلعاوعذ

 بحاهللان اةياو رف و ىامكظميهللانكل و مكيحاصنم هرشو» نم لمعت صرالان ا

 نال قامدربهل ضرالا ظفاوا-م.ىفأ,نمةمرس ىادهقن االاهلا المرح مظعت مكي رينا
 | هلرفغتسادارملا نوكي نأالا هماعهناعددعيدار غال سو هيلع هللا ىل_صهتنا لوسر
 | لج رمدقي الكل مك.]ةظع ومي هعنأ هتلاداراتادا ورلا ضب نامهمفا ولو 4 ومدعب

 نالفىببعشىلاهباوهذالسمىفا لوةدواهقناالا هلاالنأ دهشي نمىل_تق ىلع مكسنم

 ادم هلرقغتسانوكت ناز وف بءشلا كا 3 هونفدنهل.ةةسضرالاناف هونفداف

 هنفا ىثدربب زل انب مايا صم< تاماكسمم نال كعري_غضرالا هتظذا ىذا انا ل.ةو
 تمافهم١اّضرالا هتظفل ىذااو هنعىلاعت

 ظ « (ىزعلا ىلا هنعىلاعت هللا ىضردماولا نيدلاشي رس)
 نماسرافنيثالثى ددلولانبدلاخدكم تف نيح ىا ل_سو هملع هللا لد هللا ل وسر لسرأ
 ىاتال_ةىزعل اظفاقوادجاوظعمناكو شدرقاناك مم_صوهو ىزعل اىلا هبات
 برلان امهريخ ا ىلنبورعنالةيعكلا ىلا ىد ياماها ىدهيناك هنالةعقحتتارعم

 ءاني ناكو ىا اها ىلا لصوانإف ىزعلا د م ءفممدو تاللا د:ءفئاطلاب شي
 هللا ىب_صهتتا لوسرىلا عجرمت ءانبلا كلذ مدهو تارمسلا عطقف تاروم ثالث ىلع
 وهو دلاخ عج رفاهيلا عب راف لاه الل اه أمس تب أر لههل لاق فكل ذيمريشاذل_سوهملع

 ىل-هيواكو دول_بوهيلعةللا
 هللا ىذر ةريردىلا نعى اريطلاو

 ىل_ص ىلا ىلا لدرءاس لاف هع

 هللال وسراب لاف سو همللع هلل |

 نأ شلااناو قنات ور نا
 ى«ىدنءاملا-ةنئثد ىشمعت

 ىقتأف ادغناك اذا  كحاو
 دوعءو س آرل اةعس اوةر وراق

 نإ لشعوب اي ةرص
 ناك الف بالا تح ان ف.حأ
 ىل ىلا لق كلذيءانأدغلا

 نءقرعلاتلسي لو هرلعهلا
 هر وراقااتالتءاىت-دمع ارد

 سمغتناك تا رمأواهذْخلاَمف

 ساطقق ةروراةا!ىفدوءاااذه

 لها مشديتيمطن ذا تناك 3

 تءءاومسة بطل !نااذ ليدل
 قيبلاوىرادااىورو نيربطملا
 ىخردهللا ديعنيرباجنع ىيعنوباو
 هتلالوسد ف ناكل اق اه_هنءهنلا
 ىالاص لبو هيلع هللا ىل ص
 ىفّرع نكي هنأ اهم مةداسعلا ةقراخ
 هنا فرعالا دا هعيش قيرط

 ُ و هقرع ودق رعبمط نم لس

 رددتلو هادصسسالار# ٌرعنكي
 سئ 25225252252222 2222222 يي 777 300 1 5

 ظء.فتم رازبلاو ىلءبوا كودو تك رلاهبلددسي ىتس كوستا دو مهداسقل ل اوهعاكرن ولو لاق نم
 ةحم ار قيرطاىا هنماودجو ةمردملا قرط نءقيرط ىف هاذا لو هماعهلقا ىل هللا لو. ,رناك لاق هنءهنلاىذر سنن ع
 ةحأ ارهنم مشنى حلا رهاطلا باقل نا نيفر املا ضءعب لاه قد رطلا اذهنمل-و هملع هللا ىلدهللا ل اوسرماولافو بمطلا



 قرعلاو هرهاظن مرثك أنديلا نطاد لص حورلاو باقل انت نالنتنلاةحااره-:ءرسش دتدملاثيمللا باقلا نأ بطلا

لوقن سح أ امواه شب ة ب لئاود ملا للعود - 5 قد اهترعفرعحؤةيو اهممط ىوقشي 9 اسما نطاب | نمشي
 

 هباعوالع ىضالفاملع ه ادغىتااقدر طا رع ىلعح ورب لاه

 هءليخى عا هب روع :رعاب لوي ىا امي عص 2ندادس !!ل_هذل امس و ىلعبا ارتااوثحت

 لوةدوهوىا نيفطن اهعطقندلاخاهب رضنف

 كئاهأ دقدتلا تأ اريل ه كن اكسال كنار 2 زاب

 هيلعللا ىل_ههلل !لوسرل اقنءاذمربخأت ل وهبلع هللا ىك-ص هللا لوسرىلا عج رو

 ىزعلا كلن من مو

 »(عاوسملا هنعهّللا ىذر صاعلا نب وزعي يرس)#

 ناكوذأ صادر وص ىلءناكو مااا وننبعا وس مععأد ى هم ىأ هلوسها انيعلا

 لودر أ كلذدعو: داكم حف لو ةىآ هس لان وح هن | *اوناك ليد دهاراصمت 5 ولم وَ

 مده ةءرسكمأعا اوسىلا هباصمأ ن مةءامىف صاعلا نب ورع ل سوهماع هللا ىلههنلا

 ىل][ةفهمداحى ا هنداسددل:ءو محصل كلذلا تدهتن اقه-ءهللا ىذدو رع لاف ل2

 عمنةلافلتاقردقثاللاههمدهأ نأ لو هملعهللا ىلصهلال اوسر ىف سهأ تا ةةديرتام

 هيريسككسف هنمتو درس وأ عمسب لهو كي ولطانلا ىلع تنأ ن "الا ىّتسثاق أ
 لاقت ار فقدك ن نداسالتاقمئأ. ا يندر هساح 0-1 ونين و: نات رم 3

 هلل تاسأ
 « (ةائمىلا هع هللا ىذر ىلع *الاديزنيدعسدي رمء)#

 ىىلوشالاديزنبدهس لو هملعهققا ىلصهقلا لوسر لسرأ حي دزاناو سوالا ناك مْ
 دن ان رئامدعسل نداس ١١لاق محدااكلذلا اولصواملا هل# مديل ةانمىلا راقي مدع

 ءادوستناب رعةأس هاه ملا تدم رف محصل كل ذىلا دعس لو قأفلاذو تنأ لاف ةا:ممدهلاق

 كنا ءهعضعب كنودةانمثداسا!اها لاةفاهردصب رمضتو لو ولا وعدت سأرلا ةرئان

 : اهلحنمدخو اهلئقف هنعمل ىذردعسا هير ضف
 ه(ةعذس قيىلاهئعهللا ىخذردءاولانيدلاخدب رسل«

 هد : و مهمالسايلع مل_بوهيلعهللا ىل_صن 7 اوىامالسالا ىلا 0 دوعدي ملأ هم ةمحان

 ىلاءتهننا ىذرد.ءاولا ني دااخ لد و هءاعدلقا ىلههللال وسر ثهد اولسيرلاذا ىامهتات اع

 مبةممالسل اهناعوشو ىا ىيلس فب نموراصنال اونيرجاهملا نءالدر نيس وهن ةائلث ف هنع
 ىفاضيأدك اهلااخأ اولتقودلا معدكا هلا اواتقدق ةيلهاسإ-!ىفاوناكو ةعذسج قبلا 24

 نحب رلاد.ءدلاواولتق و مدلا همها ثومسإ اوناكو ةيلهاشسا ىف 5- شأن ها اوتاكو ةيلخاحلا |
 - تمصعتل

 2 نوكي 2ث لح
 ؛ ليغلا نم 50 .ركمنز وبلوغمل و «ءاشردفيتهعاضر لف

 افنرإ

 كريري برّ سرريري7ر71َّاظجوييييََيإؤرّللل

 سشةنمامسأر درعسىأ سأ ارلاةرتان ءاد دوس ةنأب رع ةأيماهملا تر هع تدرس ظمفتم

 هرطع سان تقول ىفهسفنت

 هناك رطل تداط هممط ن

 وسل بع حاورالاهحورت

 هتاه# هبح نمارعه-مل
 ميعن وأو :رركحصاءنباىورو

 نءن_سح دانساب بطالاو
 تنك لاق اهنءهللاىذرةشناع
 هءاعدللا ىلص ىلا ولزغأةدعاف

 هنيبدجل هس لعن فس سو
 ارودلوه-ةرع لهو قرعد

 له تاق كلاملاقف تومف

 داو كقرع لعجو قرعيْك درس
 لذ _ عا رييكو أ كارولرارون

 لوقي ثمحهرعشب ق- أ كنا لعل

 ةضيحربغلك نءأربمو
 لدغمع اد وةعض ص داس و

 / هه وةرسأىلأ ب رظناذا و

 للهتملا صراعا قورب تقرب
 ةمالعاأ هيلع :رصتقأ ازردكه

 دازو ٍبهاوملا حرش ففااقرزلا
 ىلع ىحافللا بامذاا َح رشف

 اهنءهللا ىذرةشناعتلافءافشلا
 مل و هماع هللاىل_صىنلا ماَقَف

 تررسام لادو ىدعزد ل-هءقو

 ريغهلوقو اذهب ىرورسك ئثد

 ءاملاد و ني+غلا مذ ةكرس

 رخآف هنل مدل همأناهانءمو [| ©

 لوص-وهياض#: ادعي ل: ضدحلا

 هيد اولل حلم دوهتوهو رمال

 هيلع تاحالو ىأة عض مداسنو هل لوقو ءارلبا رمسكب ةضيح وةينبلام يك هللا

 لاح ىل هز هه مس طرت نأ ى يه دوسان وكس .وةيههملا عب

 هقصبملاب ول مدر ولأ اواهج وسانلا ندحأ سو هيلعمتلا لص هللال اوسرتاكت افا اهنعهللا ىذرةشن ةشناعنع ينولأ كفد و



 كسملانمبيطأوءافصلاو ضاسلا ف ىاةٌواّول ١لثم ههس وى هقرعنأكو رذسبلا هله ل ارمقلاب ههج وهينشالا ظقةفضاو
 مانىأاندنع لاق فو هيلع ىلصهللالوسر الغل خدلاو هنعمللا ىلا 1 نك ساكو روةحملا ارلا بمطق ار ةذالا

 فرغ هلت اقرا بابو هللا ىطر ةيراتتالا نارلطم تنب لس 7غ مم م تءانقط قرهذ هل اهلا تّقو

 صانع ىذاقلالاقاميف ءل-هدعو

 عاضرلال,ةنم هلامرت تناك
 لاَهذ مل وهيلعفللا ىلد ظقمشسأف

 نيهتسصتىذلا اذهام ياسمأاب

 امطير كر ءاذ_هتااف

 بملأ وه واننمطا (هباؤدفف)

 ىل_-صناك (ةياو رفو) برطلا
 مياس مأ تبل حدي سو هيلعدقلا
 ىااههشارف ىلع مانسق هيف تسناو
 ءاش لاق هاه-رفواها ضرب هاعل
 لسقفا مشارف ىلع مانفموبتاذ
 بو هملع هللا ىلص ىلا! دعاهأ

 تءانذ ك شارف ىلع لشن ىف مان
 ىلعه تر ء عقاتسا ود رعد

 نفذ س ماها ىلع مذ ةعطظق

 كلذ فشنت :تاءخل امدسع

 اهرب راوق ىف هرصعتف قرعلا
 لاو ل .و هءلع هللا ىلصع رقد

 ل وسرانت لاق م طم ابنيه ذصتام

 لافاستا. دصل نك وسرت

 قود ملاك ةد- معا او تيدأ

 زميامأر اهمف كرت ىذااريغملا

 ةقع لق و اهعادم: نمانهناع

 | (ةباو دقو)ب طلة دعت ةأرمال

 | طان آى اف ودأ كقرعادهتلاق

 ا ةشساع: نع ميهثولأ ىور و مط هف

 ١ هقك تناك تلاق [هنءهللا ىذد

 - ريرطانمنياأ ملسوهيلعمقلا لَ
 دزني هصخاةءلخ اربط ىااةع رد همو لطف مفاصملا يئاصيا ماعم وأ 5 ءطلاا همر اظعىك هقكن اكو

 هللا ىذررخ نبل او نعىناربطا ١ىورو اهه ربناسصلا نيب ن مف در عمق ىهأ 55 ر ىلع هدي عضو قدم رك و ةرقم هيهللا

 قركسملا عب دنمبطالعن اوىدي قد هرهفرعتاف هداج ئدلج سو لسو هبلعمتنا ىلصدتلا لوسر مفاصأ تنك لاق هنع

 | اول ودب رشا نب كلامو مماولنق اوناكو يلد ىههمنأاواعو هباواعالق فوعنبا
 ||| لاق هوقات يملا هنعمتا ىذر دلاخ ى مناف حالا اوسافهوفاخد او نطومف
 د_ءبامهتااوالاولاكاولزن اومكحال- ماوقلأت لاق ن روس مم وق فاولاقذا واسأدلاخمهل

 | اولزنتنأالا مك نام الفدلاح لاك كاع منملالو كال نينع" انغام لعل! الا حالسلا عضو
 موقلا الاى عئامل ةباورىؤ 9 م وقلاةسمقب تقرف 2 2 هرسأف مونمةسقرف تازاف

  ىلصدم انة دصوا باص دقن روإسما ولا راك مأ 1 واسم 1ىا منْ اممهل لاف هن هوقاتف

 انا« اولوقينأ او:_سح ل ظفا وا مفانذأ ؟رانتساسف دجال انش .و لسو هبلعهللا
 ةوادع برها !ّنمموقنيبواذف- نأ اولاك مكملعحالسل لانا لاق انامابص انأ.صاؤلاةذ
 اوريسأ:سمالاقفاوعضونحالسلا اوه حالسا!اندخأف مهاون دوكس نأ امد
 ىدانمىدانرصكاى ناك لق هبايصصأ ىف مهقر 0 ةواطعب فردها انقنكن موضع صف

 عاتماو موهمناكص ن 0 هول -هقذ هل ةماف ريسأ هع تاك . هنعهقلا ىذرداا

 هملع هلا ىلكص بلا غلب اناقه ارسأ اول رو ,.نءىلاسعتدتلا ىذ ررادالاونو رحاهملا

 لءئاعهريشأ ولو هيلعدقتا ىلم تلا ىلا ءاح موق !نءال> رن اف ىادلاعلءفام لد و

 ةعيررفد "الجر منلاق عصام دس أهمل عر كال سو هلع هللا لص ىبتلا هللا ةفدلاخ
 لؤالاامةاههفرعأهثالوءراهظاوهس:ءىلاعثهللاىذر رع لاقت رجأل ب وطلجرو

 | هلاىل_صىناا لاف كلذدنعفةةيذح نأ وم لاسوهف ىناثلا امأو هتفصهذهن ئباووذ
 تارطشابب وسر ثعنو نيته كا خلاه ىادلاخ عنصا# كا ربأ ىلا مهلا ا لو هيلع

 ( لاو هيلعهتتا ىل_صهللاه مهالتق مهاىدوف هوبوولل ع ور بلاط بأني ىلع ل وةملع
 | لب الام سو هلعدقا لسعبلا عقدو مهنه ف ةرظناق ُ .وةلاءال وهرىلا 2 رخا ىلعان

 مهاطعأو ,هالن5ىد وذمهأاو م٠ نم ملفا امل ديهنصم عطعي و مهالتق هن هناكطاق روو

 مدم-هل قد لاو ى-اهيث ب رشد ىتلاءانالا ىاباكللا ةغملم تح موياءفانأم ض وع

 اطاشحا لاء ا نم مق بام مكس .اطعءألاقالا اولاق ل امو مدم ل قدلهلاع لامالو

 8 رخأةلسو هيلاعمللا لصد |لوسرولا عجرم مكلا اون نسقاتاكا نواعتالام لدب
 ىذلاو(ةياورفو)دازوىاتنسح آوتدصأ ملمو هم وهملع هللاىدهللال ]وسر هلا ةفريدلا

 ”هليقلا لةةسافلسو هيلع هنا ىلصمتناكوسر ماق مث مئلارح نيل هنأ هل هدوعالأ

 عقاو ى عمها ا مم ثالثد#اول' نيدلاخ مي كدا ًارباخلام نالالوقي هنديارقاش

 | دخان: بيورد مش امهنءىلاعتدتنا تر فوءنبنح مراد ودداولا ص



 هدا *ارءالذإ ت-افوهطن اعود اونتءاتناو نسزالاّت ةدنا طّو وعن ْنأدا رأاذا ناك لكس و ةيلعملل [ىدصهنا ىهاوملاوءامشلا

 ىلا ريطا ١ رئطقرادلاوك احلاها ودامئاذ نقاش ..الو نضرالا ىلع طوغت ةوالاباذا عي طقرمشد هام حي ردعام ىلع عاظر لو ةساع

 ةّسدملا بناج .ىقةرافش ىلا لمللا نم 5 “و لسو هملء هنت! ىلذ طق لوسر ماه تاق اهتعهللا ىذر نغأمأن ءميملوأو

 انأول_للانمتءّمف اهيألادق
 انأو و انهفام تو رشف هناكطغع

 هجر ب.طا ىال وله ةًارعس ذل

 0 لم وهملعمللا لص ثلا ع صأااق
 قام 5 ّق رهأت ىوق نعأ ماانلاق

 ظ تا :رشهللاودق تاقفةراغفلا تالث

 هللا ف صدهننال وش ردنا مام

 لاه مهد باو: تدب تلو هءاع
 اديأ ك_ئظد كن ءدبال هللا وامأ

 نعدوادوبًاوقاززلا دبع ىددو

 ىههدل اهنا د.ءنب داع تأ ةممأ

 أ دار دو تأ ةمقراهمأ و

 ةلاخةمق :رقا ومع هللأ ىذر ةعدش '

 اهئءهنلا ىذر ةوطأف ةديسملا

 اهنءهتلاىذر ةيمأ تاكحو [[
 ناك تلاقتامداءللا نما
 نمحدق مل و ةياع هللا ىلدىنلل

 تن نادءعو ه-هفلوعنا دمع

 دمع ء | لاتذ كل .اراثيت ذأ ناد لاسقفم السالا ىف ةءلهاملا سعأإ تاع ند لا هتسرع

 قفىخ رزق, نياسمذ_ثأت فك (هبا و دفو) ىا نأ لاك تانقانأ تيذك ٠ نةحرلا |

 دقن :اوربخأ مهلك ةب رمدلا له أ لامقفاواسأمهنأ مريخ أن تو دلالاةفةيلهاملا

 ىفأ لو هيلع هللا ىل هلال لور سعأ ىنءاح لا ةثمالسالاءاو رقأو دجاسملااو نم هتدجنو و

 تذتأااو 0 وه ءالعدللا ىلد هلنلاز وسد ىلعتبدك ف ف وع نوح رلاد.عهللاةو ريغأ

 هللا رف كا كنع عددلا الام سو هملع هللا ىلصهللا ل اوسرل اة هك املاك عرأتب

 ىاهة-ورال اومومثمل-رةودؤءتكص زدأْام هللا ل هس ىف هنقغ اف ايهذ د اتاك و ْ

 دا ارااورا او وخ ىلا لاوزلا ع نمريشلا ةجوزل ولالا ىلارابتا!لوقأق ريدا ةودغلاو ْ

 ح لو ب طااعف وعنب نيحرلا دع مهتمو مالسالاىلا وقياسلاانههباصصأب |
 ىلعدرلام مهنه عو نيدلا نيبال اريغةرادعأ | و هملع هللا ىلص ل دو: ةيثا لادن نب اورلا

 ندعرلا دمءباعانأ كنك ةيا صل ريغ ةلزغم مهبقمليال كل ذنوكل نيقباسل اريغةباصصلا

 لوسرنأوام_منءهقلاىتر باطانانب ريع نيخرلا دمعناغأ روك ذمل لءفلادلاخ ىلع

 ىبامعأ بسنال(ةب اورو و ) نادك ] ًاوذدلاخابل 5 ودلاح نعرض أ مباع لل ىلدهلنا

 نهةوروأةودغ كردت)هللال .ةسىاطاربقاطا ريق همم ةناف اهذدأكلناكول

 هللا ىذرد لولا نيدلاخ نأ دعي هنأ قالو ىأ ىبهتنا نجرلاد مع تاعوروأتاودغ

 مهفدلاخنوكمث زو كاسةنن نأالاانا-ًاولوقد لو انأ.ص مواوقل مهلتقامنا هنعىلاعت

 اهغامل و هيلعهقلا ىلص هنو مالسالا ىلا دامقنالا مدعو ةءالا لمد« ىلع كل ذاولاه ما

 هنا ا ىذالمانأبصمواوقنمدا رملا لاهي تأ ليقوم هرمأ ف تبثالا كرو رلقأا هيلع رك

 لافدو هةمصتالو مهد دنم كردأاماهذد أ لثم دح اق فن ولف ىباصصأ اونسنال“ 5

 هلوقنأ هظءو سا عريض ناك هنا هتلاءاطعنب نيدلا حان يسشلا نع ىكبسلا مامالا
 هماعهّلنا ىله هناله م نهد هيفي نااناطخ ناك ىباصصأ اوبال لو هءاعدتلا ىلص
 اوبسنال مهلاياطخ اقف دعب نمزيت الار اس اهطغفىأ ًارف تاءلجتهل ناك لسو

 ةياصعل اريغا باح اوسسدتالب باطالاو ىهتااق ها لد وأنلا اذههنمىطتراو يباذكأ

 َْق ةوماقلاهماعدعاسيالا ذهن ا هنأ و رضاحطاد وص وما لزم .ول ل ىذلا بئاغال الرز

 نوك نافمحتانادمنع عافطالا عطقي امم جتا واعوةءادعل اةعفربهيومتلا نمثيدحلا

 ىذل ادا ف مث قدصتا!باوأ ول غاي الرياناهحويف ايهذد-- لج لم قاما ب اوت

 ىلاهثهللا ىذردلا 1: عقوو (لوقأ 0 .ميظع هدا ءملا تفيغرلا غلا .ال ندعو نمطاذا

 "هلوهمو ةضأ !ناكساو هلههملا

 ودوءاجها 2 ا دع عجيدح وعفم

 عضوي ناك و ل-ذفلا نملاوطاا
 سل حدقا |اذافءافهرب رمت

 اهالاةءذأ سال لاَمذْئم هسق

 تاب ةيدمح مأ مد تناك رب

 اهوتع هللا ىدد نا.ءةسس ىلأ

 ىنلا جاوزأن ءةيببحمأتناكو

 تاه٠ .ًالسو هس ءلءهلنا ىلسص

 تأ ونوتءدهللا ىددزي غم وم لا
 ايش يس يم ل ا يي ً

 فسو مااددصص لاه هب رش تاق حدقل ىفناكىذلا لوبلا نيل و هيلعدتلا ىلص ىنلااهللاقفةشراجان ماهعم تعا 71

 نعأمأةهقام_هاددح !نائصقام منا محد نبا عه و همقتأ :امىذلا مذ هن اكتض تا طق قيطوزم|يج ةهص تلا ل مسوك ١

 ةبديح مأمدخق تناك ف سووا نالزأمأ" دك ريغ خو مأ كرب نا حضودقو بهاومل افلا نفور مأ ١ 14 رهصق ياو



 ثددصح ىوو الاو ضادعىشاقلا لاقهتن .-َ طاحو لو هماع هللا ىلص هنال اوم ىهنعأمأ وةشيسان ,ءاج«متءاح واهمعمتنا ىك و

 ىقفاكل وملاب رمش ثدد#دح ومل-تو هيلع هللا ىف صهت الضار اسادكو هل اونةراهط ىلع ةلالوه أو حتت ل او.ااةأر ١1ترش

 اماءق تالق لكت احجادد الا فم

 1 0 تك 1 انهتعهللا ىذر ةشناعنعده_س

 ظ ءالدثا أ: كناةتثا لوراتااه
0 ْ 

 لاةفىذالا ن ءأمش ذم ىرئالذ

 ٍ صضرالا نا تاعءامو ةثناعا

 الفءامينالا نم حر ميلم علمت

 نع عم مسا ىور وى هنمىرب
 لاق م.مءهللا ىذر ةباصعأ|ضءد

 رفعف ٍ وهيلع هللا ىلد هءرحك

 دقدتامأن ةساحطلاءاةةدارأ اذ

 هديدحاح ىخذقف اناكهكدءلخد

 هنمح رخىذلا 2 هوا تاخدف

 «ىفتن :ًارولونالو طئاعرتاهلر أذ

 نهتذخانراهأ" هي الث عذ ذوااكلذ

 ةسطة د ار نيل تدح وف

 ةباصصلا تناكوامماطىا ارطءو

 ىلههمدين دوكرب م6 هللا ىذز

 هنوطوءامو هرعت لو ماع هللا

 2 ىورو هراثأ 1 عصجبو

 وبأو قئمااو مك اس1 !وىناربطااو
 ىذر ربب لا نب هلق مع ن نعمت

 هللا ل ومر مح لاق ام-مثءهللا

 مدلا ىفاطعأو ملسو هيلع هللا ىلص
 فهذا لاقت ةءاخا نءهغارقدمي

 ( اود و هسيخقهقلادبءاب
 ث.ح هراوذ مدلا حد هب

 مسه روع نيل ربا

 لاو 0 و هما هللا ىلص هن د

 إال اق هم هنن غتأق تءاصام

 هك ١ رعد *كلءل لاه سا ل نعفاخ هنا تفنظ ناكم خا هتلعجتلت(ةياورو) هتبرشتاق هنب رس

 نباكو رو امهنءهللا ىضرريب زلا نب هللا د ع هيرشىذلامدأاثيدحادكو

 ١ وتقداد ارأهنا موقلان نظن ارم ١ 11 اوئندأ نادل ٌىدانهىدائؤد ريل ديد ند 5

 || قادارأ !ذالاه كلذ.دلاخ عمان1 رب ون كلام :و مهوأ ظقأ» دوليا ىا 1 ارسأ
 ءاسنأا ىل_هسأ نه تناكو وو نب كلام ةحجوزد تعدقلا ى شرا حزتو ءاضمأ  ىهأ

 ْ ةأك لا هيروسلا ءدئرتففيك هللاكو ةري وننب كلام دنا ادلاخ نا لاقي

 ١ سال ل وه للا ةذكلذمع زي مكبحاص ناك لاقفةالصااةثرر فذاك لانا ملعتإل
 طيز دقاهماع لمد ن نير لا لهذه سأ رب أو شعب رضار ارمذا كءحاصاود

 ١ قانغثدلا ىذرؤيدصا| لاق كل درع اندمس ابا فةّدرلا لهالافاح ما كلذ لعف م همذ
 | ىذر روددصلالاةؤ هند كروتعلاب و اكلاملتق فك اود رقم سى نافذ هلد زر ءااههتع

 5 24 ءلعدللا ىلص هللا ل وسر تءم«نقفاةااونب رفاكلا ىلع هللا هإ ماهم 000

 نب رفاكلل ١ ىلءهلثا هل سهلا ف ةومس نمار سدمأ ولانيدلاةريشعلاو ا وهلا د مالو و

 لكم مندا نا ءامسنلا رعرااخ قد فه _:ءىلا.هتهللا ىذر قيدصلالاو ونيةفانملاو

 : 0 كى. ىلال لاق هنا باطلا نيرع نعف :وز هنا ىلءمسلا مالك ىف و ددأ ءاولانيدلا

 هب خط ىت قعدت تت هسأر له و ر ون نيكالامل مق نم كلذ و هلتقافاةهردلا فس ف

 ةياحصلا نم نالح رهدنعد مشودلانلاذرهظ) و مالسالاىلا عجر مدنرا كلامتاكو
 لاقفو نارك ىلال ارعلاف كلذاف هنأ عا جو ةرتو امهاقي لق مالسالا ىلا هع ور

 انناولزعأ الو نيك رسما ىلع ىلاعتدقلا لسا سدنأال ل اقفلز ءالاةةلوأ:ههناللءفأال
 اههءهتلاوش در رعاندمسو دلاح نيد ةوا دعل ١لص ًاولمق ١ .وهيلع هللا ىل» هللا ل اوسرمالو

 رعفاسدلاع :رشكةرع لانا دما ناكواعراصت نامالغامهر وامن ا ىبعشلا هاكحام ىلع
 امادلاخ لزع هيأ ديئشلوأ ةف الانا هم ءىلاعت هنا ىذررعان دمسىفواماو تربسو تاسوعذ
 بذك أناةدءبع ىلأللا لسرأ نم و ع هغلي مالك لمقو ادبأ العمل 20 اللاع ومد

 ةع١افوةمماع عزت اف لوُرعم وهذ هسقن بذك ؛ غنا وهماع ناك امىلع :ريمأ اوهؤهسة:دااح

 دلاخوى رخالا هل كرت رو هملعذ ىدا هلام دمع ولأ همضاقف هسف:بذكم لف نيةدندلام

 | فال: ةرسع سق نب ثهّشالا ى امعأادلاخ نا هاد دو نيم وااريمال ةدعاط واعم«لوق وقد |

 عر وهب دي نين ا دإاح فق ول ورب“ ملادم_صيناةد..ءىالل راف هناسحاءاغتبا هدصق دقو

 ف فرو الام نما عمقد تاك نا فالآ ا ةرمشعلا نال هما معز دمقن وهن دوسةلقو همها
 102 سوم 2 22 2 م عج كنج

 تاو
 هلءةوهس .دانعتو هيرصا < ىلا ةراشا كاذوإأنلاورسستا كلب وهلوق ةذ كم سانال لد وو سانلا نم كلل: و لاق هدنارع“ تاق

 هل و هعأ باصأْ امو ل نم لق ةقو همتشن كم ةرضاتتو هب ور نم م مباصأ دل ةراشا كم سائلا لو وو. حا. ادي ءهبلصو



 ةئارو رول ةوصلا نمهعضن هناقهمدد مث د سس نو رءبسنأم ناس . وهن ةيعكلا بن رتو ميظعلا تالا ن و ةيلئاف ىقاسامو بئاسملا يه

 هلال لوس ,رهل لاق اورؤوةئالللا. نعال ذفةراما قدك بالو 2 هريغادامق' الا نعهّممه تاع وهتءاصثتداز ى-هلقتوت

 (لدهتلا لورد لاق كذا هن سد ففي مهح ران هممضتال ك مدنا تاعدت لاق كلد ىلع كلان لس وهءاعهللا ص

 00000: ا لاا اا1]111ذ1 1 1 ل للا امم ماا

 هللا ذر رع ىلعدت ءىلا ههنا ىذردلاغمدقااف هناءش ىهف :نياإسملا لامن مناك تاو اوأ

 1 لاقنالا٠ نمل اقف فال 1ةرمثهب هزي ىذلا راسا اذ #هنيآنمهللاق هعىلا.عت

 نس ,سدع هنمدخ ّ وهضورعو ةلاوما ِ وقم كل |وهفاقا|نيهستلا ىلعداراملاق نتامهسأاو

 ىذر تءكو ىس ىلء مومأ العد ىف لهو بيمن ١ 6ع ركل ىلءكناهتناو هللاق مئافاا

 هباوم5 سانا نكسحاو ةنامحالو "لدم نع ادلاع لزع املىفا رامصمالا ىلا هسنعهللا

 سدا ناك سشأ نمد اك نه ىلع دااحرمدنن او ىا عئاصلا وههللاز اا واعننا تييحأف ظ

 لد وأن هه دركي اموزهؤ عمد دءلول ا!نيدااشلز رم قيدصل اق هللا لدقب لد هتعادشال اوهيوشنأ

 عفر ثيح لو هيلع هنن لص ههرك ىلإ «ذ عمال ار«د 0 لسو هملعمنلت اىلصدنااك كالد فدل

 رافكلا ىلعادند_ثناك هنوكلالاخل_هفامت كلا ارياف امهالا لاقو ءاسمدل ىلا هندي

 هيسأ.:لا نادمفا فو هلع هنء ىلا ههنا ىذر رعاندمس ود د سفملا ىلع ةلصم ا ناجح رل

 دلاح واثمأ ه5 ءىلاعت هللا ىذد قيقسصا ناك مهضعبلا حار اني ةد..عابأىل ووهلزعذ

 لكا ملصالا ناك. ذائماةدميع وأو ادد ناك ه:ءهللا ىذر رمواديدُك د اولا نيا

 ناك هنا سو هيلعدقا ىل ص يئااربخأ ًاووءأهلا اولداعتلا لصحا هالو نمىلو نأامهنم
 رطناىف ةوعدفامقحلا ة 0 ارم اتةشع وك او ءالودىمتساان امهالاق لم ءوقلاق

 هللاو تلةفموهض هب لاق د ءامعذ دري غتاه قت و ىف اراشأ مث مكمل اديام ىف اوإ عفا مئاهياا |

 هقنعت يرض هومدّقف ةدي تشب ماناسأ ادمن نوملعهمفقو اى-هذخأت باطام ريسلا

 منهم وا ةقمشءاهلا خب تةوشف و «بماع تفقو ىف ىف تءاق-نهند ن مث أسسا يبانلا

 هلا ترد افةياو روكا ىبهتنا تنام وحلق: هلع تيك قد اور ؤوىاتثام

 ناك" امأ| وهيل هنا لسه )وسر لاق ءالذدوع) تنامىتحهملعتنغ اه>د دوه نم

 ' : باقلا ميحد لج رمكنف

 م( ساط رأىلاهئءهللا ذر ىرعشالا صاع اة ير رس #

 ساطوأب ةقئاط مهئمركسع ن دوك رشا مزماونيئسنم لو هيلعهللا لصف رسهئااملا
 ةعاصسفف ى :رعسالا ىءومش معى رعشالا صاعانا لس وهيلعدتلا 000 وسر تءءذ

 لاف ىرعشالا ىسومىلأ عنب !صاعانأ نا لالا ىفعقو و ى :رهشالا مو هونأ ويف

 ىالاتذلا اوشوالات :وموقلاباو لو صاع ف أخ نبا ىءومونأانغناو طاغوهور وما اف

 ىادساو دهر اددحاو مهدي وهو ةوخا مهنا لاقي و ةعست صاعو أ ز داب وهف اوفاكت

 ه .ءاع له ودمثامهلالال وة أف مال.ال اىلا 0 ,وغديمعئمدا زر نم كس راصو ْ

 موراتا كالو ةءاعدللا

 ناناةءاودؤءاحوه سار ىلع
 برشامل اههنعهّناىذررببزلا

 هقع ودل -وهءلعهلناىلسهمد

 ىلاه-ؤكىف هتكار تدءقيواكسم

 هنعهللا ىذر هلة قدم باصنا

 ةرسولا نذ نيهمسو ثالث ةدس

 نيذ#س عسندكع هتفالخ تناكو
 هئعهللا ىذر كلام مامالا لاق

 كلا لاسهع نم اهيقأ ناكو

 نيريبزلا ىورو ناوصهبأو
 ىلصد وهم أهندلو نم هلا داكب

 هدعهمترهوهلاَقت مل ,وهيلعمتلا ْ

 لاق هعاضر نع تكسمأف همأ

 سك ك.'عءاع و وهيعضرأ |“ ١

 نعنمل بامثىف باث سك
 امماذهو هنودناتقملو تيبلا
 نم ملسو هيلع هللا ىل ص هيربخأ
 دقنري_خأاك عقووتاسغملا

 يمس و سجة نس ةفال تاهل عبو و

 (ل_هأهعاطأنةب واعم ةأف ودعت

 تاسارخو نيقارعلاو نمل اوزاخلا

 ترا قح نينس ناس سان اان و

 َِس كلااد عني وهي ةنمفلا

 ءرصاف حاولا هلا ثعبفذ او ع

 دام وبر شع ةعيسو رهش 1

 لةقىتح لتاسقف دس هعم ق.م
 يآ نيه.سو ثالث ةمءهذءهللاىذر

 هقلاىلص تلا لاق ةدنط طوب مع لس وهيلع هلبا ىلصهللال ودرب مدلا جاه لاق ىءشااىود ومانأ ا وعبس وناتنثهرع و

 خلبفمدلابرشفامهئعدقا ىشررب كلاما ىراوتف مدلا قءيهراورنإ لا نبال لاقو اران .ددوطءافوو هك الو هملع

 مطشدس وفرك رييزرلا نبال لمقف ىمشلا لاكرانلا هستالو رانا ا هريستال هنااما لاف« لسو ةيلعهلقا له هللالو سر



 1 و هيلعهللا لصد اره «نمدعئألا ناعالا لكناو :هاذهو كسا ةكارذ ما ا امآوقسعلا مام متاطأ اامألآةثمدلا

 : هلال عر رفاق ش ل رق ضعبل ماع سو وهيلعمتلا ىل كى: | ملأ اهمءدلا ىدر س ام نبا نعن [م- نبا كىورو

 1 م رظاف لبقأ ع 3 رقه مد رشوان ادحأ ار و الاوُد واذنع ر ايزو عا  طد ايظا ءارو نمدي هذ مدا اذخأ

 نوع كرد واو رودصوسسوسوسو جا لاةؤودهخ وف ىسوه.اعهللا

 |دهتاموللا لاق أنسان نافعا صاعاألدتقذر .ثاعلا مهو هلزربمم هلتقيف | ىفهتغ تاق 1 ويم
 هل 00 هتعف كفل دأدنا صاع ولأن طق هر دب سن ةرفود مشنال مهلا لاقذ ظ لس وهيلعهللا ىقاس(لاق قط

 ١ نهلة ثزرح ا ذةفيدذا

 دد_ءتلا.ةد»ال ةافا:مالوراذاا

 رودم.٠نن دمعس نام فو ةعقاولا

 د.هد أ دلاوناءسنب كلامزأ

 رش اذهلوت ود سو هب عهللا ىلدهآ :؟راذا اكو هذعهلل ا ىذر همالسا نس-و لسأم

 1 ا .ءابتاةةقءرهمفو صاع ىنال تلاقى رع الا ىءوم فأن ءولاق صاع

 تانعودت :«ماق وف اراافهّمد هققطف هلم عإ وملا نم ضاعن ىلاراثأو كادلاف |

 هلل !لدقد ةىماعحبأل تاق مهنلتف نيد رضائفات خاف تثنكتالا ىحست الأهل لوقأ

 | قم ترسؤ هكر ,طعلل ا ىل .ىىنلا ,ىأنب ايلاف هن عر مسلا اذه عا لاك كحاص ٍ مر .

 ١ وادق نب عجباله ى-شا ىالسو ىدرك ”عاد لافو ىلرغ#سيهل لو م هلا|ا |1 ١ ] : المات لف 9 1 را م00 ت7

 ها لدى

 [قوالذيا رلا فدو ىنوسابأ همني فلنا هسنءهللا ىذزماعو أت وعن ل- ةوهلمق | 1 دال و
 "5 ه 21 موس كوس 2 ىلإ يبوح

 اس ءلاىلو وهالة ةق وب .,؟ربامأت رخآءامرو هءاق باصأف د اودامر عاعانأن ا ظنا ْ ل : 0 15

 كي ا ا
ىا اهات ةنامياعل كل نوعا ١ هدردزا محاديأ هع ًاالهتئاوال لأ ةذ

 نوك ثلا مزماوم-مملعمقلا حو 
 نواس ارفظو

 5 ع هل ىلههل لو رىلا هنءهّلث ىةدى دو ولأ ع -راباو انا لاو مت غلا 1 فا ىل_ضوتلا لان همنا ىا هب ءآ | ١ لق 2ع له هم و4 مم ص هتسلا ا

 يىلءان مدل هدحا مهللالافو ملسو هب .اعهّلنا ىلصهلن الو سرهلر ذا عاعفأ تورو : ىلار 75 .تادادأ / مودم

 سا, م نم ةلح نءرثك قو ةماشلا موندلءجامهللاةناورفوىا ةنطاىف ىمأ ْ ىلارظتسلف ةناس ا لهأن ملجر

 ' اي رك الخدم ةمارقلا موو دأو ه.لذهل ارةغامهلللاقفىاىدومفالاعدو ' 1: كا
 !ٍ رهظفد> , ددصولا كد يمنعاهأ له

  نيفكلا ىذملا هنعهللا 000 اور نب لءقطلا ةنرس) ©

 ٍ «(ه-هذ ما ىمودلا ةهج نب ورع مص

 ' ه:ءىلاعت هلل ىذ ر ل .ةطا !ثعبفئاطأا ىل ارعسلا يس وهملعدللا ىلههللال اوسردار ا

 همم .واىلا هد مساع رش فمئاطا انه قا اووهم وك لسن أ هرم ١ اونيفكما !١ىذمدها

هللا لد هلوققدص
 1 هنال«وهءاع 

 هنأ(ةياور فو) ة للا لهأ نم

 | لدج دىلارظ“ رنا هس ملاق
 اعارسب ”اهعنرأهم رنه هر ذا اوههحوف راذلا ىدك لعد ونيفكلا اذمدوذ ْ 0 7

 ١ نر ولان لاول همد3 مدعي فئاطلا لو. طاق لس رهالوسد أ وفاون ا 2 30 1

 0 ن* ل: ةطلالاقتم كا .ارله< نمد رالارم ومأ ان لبو هيلعهتلا ىلصحللا ا ل 4 0 و

 ّمدص لاك ةبوارلا نيت امها !ةءاهاسلس ىف

 : . * (يقجفلا هنعىلاعتهللا ىضد ىراز هاا ندب ةطيمعتي رع

 نهال بءعكح ىئرىلا نام سنا رشنشعا 0 هللا ىل .ىدنأ اههسوىاأ

 هيلع دام هيد ]نسخ هزك ست

 تا .ًاراماهتعهقلا ىضرةشناعلوف

 هيلع هللا ىل د هللا لور حرف
 ىدمرتا اؤهحامنءاهاور طقم سو

 لاه هتعهللاىذر ىل-عءنعو

 : | منو هيلعدقلا ىلع ى 1 ىبلاضوأ

 ' ةقدصلا هللا ىذرةشئاعنعةناوعونآ ورك اطاىئور وداسعءثسمطالا قدوعد أى رال هنا ىريغل فيالا ا

 ىلا ل مس و مم (هءاودفو) نآرشلا هملع لزن أذ دمام 0 ةءلع لذا ىلا ل وسر لابام تاق نع

 الف هئداع كلنا مك : دس رمذارأا اواسااحالا 86 اور ذو) ادعاق الا ]ود ناك امهو5 وق دصت الذ ايما ل آو ناك م و غشا

 1! دقو ةونيمهللاقف بعك تاكد هرشذخأف ءأم ىلع ئى عما واكو مناف دصأ|

 1 دال نمار شاوقنمو حال كااوربشاو ارداف كلاس ءولطعت) كاذاوراكش ||



 هل زااةطاوسلاوا عاق لامثم يا و هلع هللا ىلدىنلا ف لاوامنءهللاىذد نامل ان ةفيذس نءمضاميفاثإ

 ةدوك ذملا ةطابشا ا قدح هن :ركلوأ ارا اولا ناس باو عسل رمش رشف سر هءاعشا ىصهنم ناك ذهن خاس .والاو ةمامقلا عض هومو
 ؟ال4 ل ملت مالا نعل تاو

  . ' 0اس 1-0 18 5 ١

 1 ع م ماتم نم رش ىأراباو د اوريعب رذ عدنال

 تاك برعلا ناام.معهللايدر ' ا ١١ نااورنعهنلا در | نه نب ةنيدع) سو هءاعهللا ىل_صمللا لوسر ث عدا ذ دع كالذي )بو هيلع هللا ىلص
 ناكف ىرايمأ الو ىرجاهم مهي سدل برعلا نماسر اق نيب ىف مةىبحلاىدازغلا |[

 ني رسشعو ىلا والجر سثعدس امهم أو مهلعمجفثاهلا نوك ولمال ارحسب )

 ١  31هللال وب اند دملا 1 ءاخم هدا : | دءعىد اظفا |1 2

  0كأن 1 ايلاو ٌقويءااىكدرو ٍ 4000 كامب 0 1 2 000 وأ
 شبابنا هلمررادف او بيس ل سو هبل هل ىلبص 3 ١  2مهما ريمة اك 1

 دعس نب ميعذو ثراسا نب سبةو ساس نب ع رقالاورديزب ناقرب زلاو باني دراطعمهنم| |
 |١ ءاسنلا مويا كب :مهوًاراماف ثردللا نبت ةانملا اوءارلا اريمكس حاب دو هالا نب درعو ْ

 : را ودوهسملا اولخد نا دعيىا ابيع داع اذا ىدارذلاو

 ُه واتس عسومملع لما ىلسصهللال اوسرحي و رح بورظش «٠ سأملاو رهظاانذ وبالالب ٍ

 هيماع هللا ىلبص هللا لو سرب اولمتورالملا هنم ىلا ىتهتلايذرسلالب مافأ أدم وحايصنم 1

 ىذء مت ارم راقلاالو امثعارعش كاابامل سو هملع هللا ىلص مل مهل لاسقف كرخافنو [|

 هلاولاك ثار هبىا دصيسملا نصيف سا» مترهظاا ىلهق لو هيلع هللا لب صهللا لودر[

 ىلصدللال وسر مهأ لاق ب رعأ امرك أن م نيشاانقش نا و نب 0 ْ ْ

 نب سول م كس: مرك أو نيشلا هقشو نيزلال جوزة دننا حدم لب م ذك لبوهملع هللا

 قف او وقءلف تنذأ لاك أن ”رعاشو انيمطلنذأت هلاولاك م مالسل ١ وةالصااام_مملعر وقعب

 || اذا قو جاني دراطءاومدةفاواهن كلو رغفلاموألر.رعسثلانثعبأ للا ظفل |
 ملكشف كموق ل_طذو كاإ ةةركسهذ اذ نالذانمق مسهتمباشا ساحب عرقالا لاق |
 انل هو واكو لماماعجىذل ا ءإهأودولل_ذفل اال هل ىذا اهتند+لا لاق ىابطشسو |||
 ىناناثم نق اددع هرثك او قرمشملا لدأ رع انلعسو فورعملا ايفل عمن اماظءالاومأ |||
 | انرثك الانئثولاناو انددعام ل ةمددعملق رخاف نة مهلضتلوأو سائلا سورا: لأ سانا َ

 لهاري_->ن دفء انثنام اهيذلعفنالاو مأاناطعأو هةلخري_تانلعس ىذلا هتندجلا لاه هنأ ممدحأ قآاذا لوي تاكو | ةياود قو ىاساجمم انرمأن ملضفأ اسمو ااناوقلئجاوبأ,نال اذهىوةلوقأ او | ةباورقوىا ماس انرمأ ٠,ملضفأاصاواائاوقلئئاوأن نال اذهىل وةلوق أ اوأأ

 هتدداشا عتريد ريس ف ةلاط ]هذه

 عادلا هتداعو ةرقسملاهلاوحأ نم

 ددأو ىفاشا ١ نيمامالا نع

 لولا, باصاا عسجول ىثةسأ
 باص عدس وهيناك هل_هلفاعأف :

 لاننا لاق هنعهللا ىذرةرب ره

 َح راما لبو هيلعهللا ىلص

 ةزهدعم ضألاو هسضرأم تاك

 هر هوسكمةدح وما دع 1

 م66 ٠ ه 1| .٠ * همدا 9 0

 هن اكفةيكرلان طا ةهتمداضم | ِناف كرعاشنو كرخامنانمااحرخا فاحت وصب ىأ اودافتارجطاءارو نمار

 : ىذا دقو ىا سو هيلع ىلم هللالوشرح ردت اذبلا حرشاد_مثأب نشاممدو نيز ا
 تاكو د رعقلا 50 كو ,

 ' نادارااذا مل-بوهيلعهتلا ىلص

 نارك ةىاثاملئاو ثلا ن 1 ا مين مسان نكهلاولاف ىا مهعمفقوذ هنو ملكي لسو ا 2 رس ع 6 ىا مهعم يفت وثهنوملكب لسوأ| ذوعأىلامهالا لاف ءالفنا لدي أ و عنان طع ءانزعاشم ان ان نك ملاولاه ظ
 هبيلعناكو ممئاناونيطامشلا
 اداهظاذمع:س مالم اوةالصاا

 نم مودعم وهذالاو ةيدويعلل

 مهيلع ءاش الا راسك نيطامشلا

 كلدير وو مال_سااوةالصلا
 ءاضقدا رآاداناكحو ملعتلل

 نءوندي دس هي وت عقربال ة اما
 ءال_لئانءحيرخاذاو صرالا ْ

 ىذلا هللد_جلا كئارفُغ لاق

 هبئمىفافاع و ىذالا  ءيهذأ ٍ

 ,هلبقلا لمق:-_سالف طئامغلا
 يس 222222222222222 ٌ

 لو هيلعهللا لصد (هنازد ع نمو)« لع ىلا.ءثو هداه اوأب ةفاطإل ا ىلا هجاسألف ةريهش باد الا ةمقي ؛وهرهظاهاوالو

 ةوتوهندوصلا.هوهةقاح لاك ندد ءانس ف ناك ام ىلع ةدان زةمضرملا فاصوالاو ةءك زل فالخالا ع 0 نءهنهللاههرك ااه

 للا ورلعلا لاي نم ههنا هسصخل ام الذ نأ هناككسو هناك 0 هساوحةوقو ميابيل ةسامف ودموذة صو هل ةع



٠ 

 راق و ا وة ةدودا | وتعدل دو هرم وءامخلا و ةعامذل اودو1ناوةقعلاو وقسأ و عضاوتلاو ولدعل اوده: لاو ورك سم او ريصلا و

 ماما وندالا ندع وهج رلاو و

 ةقدا مست 0 نكد اندهاش اذا: ند و ل .و

 ةمركم بوا-ةلاف فصولا
 ١ متاحرام_ثاىفهارتاك ا ميدّرْغتي

 ناسحو لدعلاب ىرمسكو م ركاب

 ةعءاجدل أ ازخس دع وةح اصفلاو

 لدعاو تان مدو»- انولوةرف

 نامس> نم صفأو يرسك نم
 مظعي كذظاقرت رامعا نمعصنأو

 تاقدلا لك هعشتعقجا نمردق

 ال ودعمذخأب الامىلاةدنجلا

 الولاةمه-دع ريت ميالو امس

 نوكياست و هانت لان

 لمأت نم و لاهملاريبكل الكف

 لسو هماعهننا لص هباق ص

 ليلا تاققص عسجلار ”احدددسو

 فالح الياهسات تاما طم

 تاعقث نم رايخالا هل-ةنننإ

 م غابم كلذ غلب لب لاح رلا

 لوددثالا همن ثالرتاوعلاب

 ك.هانولالضلارا< ىف قرغتسم
 قاع ىل_ءلكت اوهلىلاسعت هل وش

 لهن نكن لامك اعود |وقو مظع

 اوطعل .اءهللا لضخ ن اححو

 هقالخأ نمي ركذف عرمشناو

 (هل_ةعرونواما) لوة.ةهمظعلا|

 لو هيلعدللا ىلص هناك دوةاحو

 سائلا ل-ةء اتناك هناةنرمالف

 نمو امهذو ةنطق م هاك ذأو

 نطاول سعا هريس دت ىف ركسفت
 ف هماهقن 0 ا ع حس وهدد ةرمصت نسكب ( هم رع وظ وللا

 هيلعهللا ىلساههدجج ميت دو :رقلحلا نسحاهعانج تل ١ ةددهلا قالضالا٠ نم كل درع ريع و ةرش

 كلديدلر رةّول اممالادءب درضد وهردق م ظود هأن د ونيءةص ا 5 م

 1 سس

 نس اوهلوة؛تامافاناو ! العر 4 1 نذاحال مهرثك ًاواددع مهرثك و صرالا

 سكن ب تدأنا ليوهيلعمتلا لص هللا ل وسر صأف انا اهذ نملضفأ ىهلاعقب وأانل وقنم

 ىاعتهلثا ىذر ترانا الاس لل رلاب>أفم ةهل لاك ىا هبس نآس اف: نبا

 هلعدسيك عسو وذرهأ ن مذ ىضَق هقلخ ضرالاو تاو ااىذلاهّمدملا لاقفهعء

 هقاخربخ نم ىطصا واك وامانله-نا هل فن مناك هنامث هلضفنمالا طقئثن و

 هةلس ىلع هدف "او باك هيلع ل انأف ام حي لضنأ و املق هقدصأ او امسهم و االوسر

 لو هئلعهقلا ىلسهقلالوسربنمأ ف نامتالا ىلا سان اعد نيملاعلا وم هللا ةريش تاك

 ريخو اهوج ونمانلا نس وانا سا سائلا مرك أ ه-درو وذو هموقن منو رجاهملا

 رزوهيلغدللا ىلص هللا لوسز هأعد نوهت هبات او ةياجا سانا | لق ناك من الاققمسانلا
 ْ هوسروهللاننمآن كودو هللااوذمود تح ساناال: اق:هلودرو هلا اراصنأ أنهن نحف

 رففةساواذهىل وتل أوقأا ريس انبلعول تق ناكو هللا دان دهاحر هك ن موهلامو همدعأم

 هدو هتلدملا لاق هناةءاو رف رىازؤكج اءماللاوتانءّوااو نيدنمؤملل وىلهللا

 اد#ناودل كي رمشال هد_ودهتئاالاهلاالن أد مشأو هسءاعلك وسو هب ندوأو هنسعت هذ و

 امالحا سانلاظع ا واهوجو سائلا سحأ هب ىب نمني رجاهملااعدماوسرو هد ع
 قى سانلا لت اتننكن لإ دلاز ازعوهلورءارز رو وهراصذ نلمس ىذا اهتتددللاو هوباجأف

 هللا همعرناكوهانائاهاهانأ نمودلامو هسفنانم عن :ماهااهنذ هقاالاهلاالنأ اودبمشب

 مهم لح رلناقربزلا لاق تانءوملاونيءوما هللا ارففَتاواذهىلوقلوقأ انهانماع

 اهنمانا. 8 لادم وقل صفو كل دف اهي ةرك كتان د ألقفانالنا انمقف

 ٠ عيرلا مسقي ايفو سورلان 2 «٠ انادامب جالت ماركس | نك

 'عفترترخفلا»بتستءكلذلانا « دسأ اناس, الفان اذا
 لانقثهمحأت مقهللاةؤرضُط تبان" ننام 5 ىلع ل وهم .اعدلتا ىل_صدقن! ل ]وسرلاَةذ

 اهتمانا. 9 ادلع ىلا عت هللا ادد لاش سلا هلافام ىدعمت

 سضاحو دعب نم تاع مغر ىلع * ةونع نيدلاوهللالوسر ان هرمصل

 رباقملا له ريش نماسنت اومآو ل اسطلاع ىطو ندري ١ نمانؤاء-او

 هللالوسر دعنا لو هيلعهنا ىلصدتنا ل وسر بط فرعي ناك اذ 5 سكئ تبان و

 قودح وفبهذندهتتالإ وع رانانأ ال رلاةذهلع ل لعين ملاّةفأم و لس و هملع هللا لص

 ىف الرانا!ل هن منوك 1 ىثخأ لاق تاما لالخ اراك اراب

 تعو 20

 ماكحاىف راق 1 ١ اوةالصلا هملعىم 0 راس ع وه 2 ردا وظ و مهطاوا وحالصان وكبامااذدهوهللا

 ظ
ْ 
 ظ



 رهاطلاب للاهل هاطعأ لو ةيلعهتتاىل انتو هيلارظالاو يهالا نايا اهقاءاطعأ مالسل هلع رض او رهاظاا 5
 سس ءوسانأك فه: طابوأ» هرهاطةباعر نمدلاس مضت قد امعتا سنا لك لماع :ومّئطا ف وقيالفاز هاوطظىلاز طا .تاكمفن طاب ١ و

 قةمكملاق ظن ىدهسوسد وهبقطأل تو 5 كلا فادا ىلا رثإلا ستار قت تديارسلا وأ ف الغاب ىلع ى هادا

 هللا ليم هنا لو سدا نق لو هملعمقلا ىلا ىلص ىف : 01! وصلو قيتشيج هر

 لاقو ةنلا له نمل دكلو رانل!لدأ ع نمتسا4 ل ةفديلا بهذ لاف هلعأذ لو هيلع ْش
 ةسقت ع ردهياعناكو ةماعلاو 9 ىل 5 سان سدقنب تبان لحرلا مل 1- و هيلع هللا ىلد

 هللاقفدما: مىقتدان' هان ع نان نيلسملا نمل جرا مدي اهذخ أف نياسملاو . لجدو رك

 نيلسملا ع نم لوح ره تاق هعيضتل 06 ادهل |وةنثأآ كارافةمص و كدص دو ىلا

 قوفوةم ربعردلا لعأفكدق و سرك ةن أ 200000 وساناا ئصدنأ قدم قرد دأب

 هللا ىلص هلل الوسر ةئملح ىلع ةليإدملا تمدقاذاخ اهذخأ لف هركادلاختأفلحخر ةمربلا
 نم نالفواذكواذكنيدلا ن 7 ىلع نادل لقفه:ءىلاعتهتاىذر ركبأنأ انآ عب - وةياع

 اهدح -وتادعباميقأت ع ردلا ىلا ثءيفوري_تأفادلان أف لع لا ظقرتسافقدسع قمقر

 لعبا دموذعبلاف هتيصو زاحأت ها اور هنع ىلا ءثهننا ذر دركبأنأ انآ ثدٍجو فصوام ىلع 0

 نب ناسس نبي هور دين ناق رب لا ني رخاقمتعقوو ةاوسدب ومده: همو تيدسربلا

 ردينب نأف ,رب ,زلا ةدمسق نك ارغ [هبذ 21 ذيةةيصقرك ذيامهمم لك هنءىلاعت هللا ىذر تراب"

 اهءلطم هوو

 عيسلابصاثانمفو كولملاانم « اناداعت حالف ماركلا نك
 .  اهعاطموهو هئءىلاعثهللا هللا ىذر ناس-ةدمصتنم هو

 عمتررخملا دنع كلذكانا ه د, انا أي لواننأ 101
 تءدئوو لتأتي مه امناسط هدو« أدق و ماب ضء!لوق وقن هتيلآ اذ_هنأ همف و

 سااحْني ع رقالال اذ هنعيلاعتهلناىذرنأ بني و سراح ع ءرقالا نيب : ةرخاشم

 دشنأتتاهلسو هءلعهّللا ىلص كلا نماقلا ارعش تاقدق دنا هلئاو ىلا

 مداكسأ ارك ذ د_:ءان وةلاحاذا ٠ اماذؤسامااف ةرميامك كانت 1

 مرادك زاخلاضرأى ساْأ و رشم لك مس |: 1س رانا او

لاف همجأف ناس-انمقلس و هءاعهلنا ىلس هللا ل اوسرلاقف ٠
 ' 

 مراكملارك ذدنعالا ىدوعد * مرخنا و رخضفنالم رادو

 ش مداحوركظ ن نيب نم لوا « م :اونورذغن :انماع ماه

 تاك امرك ذئنامراد باخ ااشغ تنكدةاع رقالا لسو هءلعدللا ىلصدللال اوسرلاةذ

 مياعدشأ #1 .وهملعلنا ىلدهننال )وس رن مل وقلااذهناكذ ه وسندق ساما نأ ىرت

 ىنااىدي ةديطقلا ساحب ع رق "الا لاكن دشن وه:ءىلاعت هللاىذرناس-ل اوقنم

 ا

 : نارعالا تاكو نمر برأ

 مهساسف درا س -ولاكحص

 مهاذا لعريصو مهاب لوحاو

 اوعقجاوهملا اوداقنانآىلا

 مهءايأو مهلها هنوداولن اهو هءاع

 مهسفنأ ىلعموراتخاو مهاب و

 ماسح > اطوأ هاضر ىف اورو

 7 #لعوللا لص ناكو مهءاب أو

 0 م ٠ ناسنا لك بطال و

 هلاح بس ىلع هدف ولةءردق

 هيلعهتنا ىلص هضافأ ام عم اذهو
 نم مههأ هر رقورلعلا نءموياع ل و

 هلويسلءتنو دكا ذلكو عرمشلا

 ىداتمد#:ةسراممال وو رغم

 نةبتكللةبءااطمالو كلذ نم

 هللاىلص هنا ققتماك كلذ لمأت
 لاه نيملاعلا لتعمل و هبيلع

 دصح ف تأرق هسا نب بوو

 ةلزمملا لذا بد نراك نيعبمسو
 للص ى :ل١نااهعمج ف ت ثد+وف

 ذلقءسابلا جرا سو هيلعملا

 تَذِدوفدب ا مهلضفأو
 عسب طءي0يىلاعثهللانأ اهعمج ىف

 .!مماضقنا ىلا اندلاءدب نم سانا

 هللا لصولة ع بن> ىف لمعلا نم

 نب نملِمرٌةبح الا لب و هيلع

 هتماعيجي مهطعيىأا.ثدلا لامر أ"
 ةيحةيسنكالا 4ةعبلا هني أم

 ع ٍءركلاهسقنق الش أت عسنال اوقعلا عسوأ مالساا دتالصلا هل ءيلتعتاك انواهل هزات

 (هريصاما) هقالخ أميركا نءدالذريغ :وهركدأم ىلء هريصو: ردا عم عموفعلاو لا ىف هتاخ عاسنا كلذ ن ةئثنءعق.ضرال اعاستا

 ثيعدوملا وحارخلانم 00000 انت املا 3 5س داني ءرفاكملا ىلع السلا وةالصلا هيلعدريصة مف كيسفم



 ئ عقول لو و زدثشلا راصؤف رشا هه رز مفرط بنام واهس وعم ثوىلساا لا هثسغار تر

 تف قكم اواناعل ثبأ ل ىفالا ةذ مهيلع تو عدول اولاق و هياكأ ىلع كلذ َقّدَو ءامسلا فز ءلاميملع لزنل ضرالا ىلع هنم

 هباودفو توا عالم مناف ىوقارشغا موللا لاف مثناميالا ىلار هكا نم لع ” ييناروشا هقلادارأن 1ىأ ة»سروامءاد

 هلوقسمدارا اوهو وق ده, ١
 نم ىلعأ,عاوصالو ان ءاشئم رعش أ هر ءاشاو اندمطخ نهبطخ أل و هيلع هللا ص نوكلالا لايم

 هنثالوسر كا وهتلاالاهل' الن دمشألاقثللءوهملعهق |ىلصىناان هاند ىلانتا اوصأ ةرقغلاناع دااق ةياذهأا فسعبالا

 ١ ةملع هللا ىلص أ ١١ىآرو اذهل .قناك ام كرمضال لو هءاع هللا ىلص هللالوسرلاةؤ

 ادداوت اءقامةرسشءداولان هىل هلال وسرال (ةذه:ءىلا هت هللا ىذو نسما لمةيلمو

 أ مم ماهللاهجزدب ردم ا لاق م-ربالمسربال ن لل دو هبل هللا ىلص هللا لوسرلاةف مم

 ناكو رعْسلاصاصاعرّمااو: هسأر ف ناك ع رقاعزقالاِس قلاماو ساون عرفالا

 ءارو نمكنودامب نيذلانام يف لزنو مالسالاو ةءاهاذسا ىفامتي رشه نع ىلاعت هللا ىذر

 ْ روةغهللاومهأارب اريح ناكرا مويا يرش ىق- اوريد ممنأولو نواقءبال مهراك أتارخلا

 هيدنأف عاطا هنالبو هيلع هلا ىلص نال نافريزلا حدم نهال يورك نأ عتوو مح ر

 لاةذلاف ام ىلذفأ /َ دقو قرشاهتلال و - راف 1 ربزلا ل اة دب ريش+ ىف كم

 انأ هنلا لو .دانلاه نافرب زلانأ فا فو لاهل مي ءانطدلا قم ةءورملان لهنا

 كلذ لهرادهو مظاان مو وهزمأو مه ةوةعموادنا ا ا

 ءاروالل عام هيدان ىف عاطم هي ا اا لاتخع هالان درع عد

 و هر علا .دمطاالا ماكين نآهه:ماموهللال وسرابدك دقلهللاونارب زل الاةفءروظ

 فرعف ةريشعلا ىف ضرما ولاقوسأ لاملاثيدح للا مال كناهللاو كد سا انأ
 ىفتقدصد.لهقااو هلتا لورايلاة فلو هءاءهلا لههللا لو بي هجو ىف راك_الاورع

 ٍ تاعام مبقأ تلذذ تطخم«وتلعام ن س> أ تاّقف تدضر هبا هلا تع :ذك اموىلوالا

 .ىطدمأو تاعام نست اةؤىناض رآ امة تةداصةاهللال اوس راهنت و هنا ورفو

 ناءاحوا رامبل العا نهال سو هتاعدتتا ىلص ىلا لاق كا[ ذد:.ةتاعامأوسأ ع .ىةالصا نعت 51 2

 مهضعبلاق انعلوقا|نمناو اك-رعشاا نمئاواله معلا نمتاواره» ناسبلا نم 011
 ناس أ وهو ق+لاهسماعنوكي لجل اقارك-ناسبلا نما ل سوهيلعهقتاىلص هلوقامأ 0
 يلا مم وب هللا الم 4 اورىق اواران

 نيدلاداعةالص'افاران مهرب و.ةو

 هلغش نم ىلءاءدوهقلاغق>- حرف |

 هود هنأف هحولا 5 فالماء

 ىلءريصا اف اة ءتلَدو هيلع هللا ىلذ

 ريك الا سما ١ داهدود ىذالا

 :ملأتلا ىلع نمةنلا هللا لمح دقو

 ريغ وهقهدو راصلا ناكف قنا مازيثك ملدتو هم هءاعدشا ىلد عمولة نوةفاثأاو رافكماناكواهب لهفيامع

 ىلاه:لاكاك ةدشاا نمهقنا ص أ هسة لثثع هنا تاك اذان يذاعل اونب رباصلا ل ١ راوث ل رجن ملء هسفنو -ىف ناك اذا

 .ىناربطلا هاودامهيلعل د.ةنردقلا عمموةعو (لسو هءلعهّللا قد هلخامتأو) مهل ظاغ اونيقفاملاوزافكلا رهاس ىلا امي 1

 قود .اوهاانمهلءاعدال نءذمم

 هنا هداعهللا قذررع نع افشلا

 تنأينأب ةمالك ضب ىف لاق
 خوناءدد#قا هقلالو دان ىأو
 ىلعر دال ير لان ةفه-هوق ىلع
 ولو ازان» ني رفاكلا نم ضرالا
 كدسهعن هم م11 انباع تت وعد

 ىدأو 71 الر هظ ّىطو دما انرخآ

 وك ةمعان ر تاريشلاو كده+و

 تاقفاريدخال الوقت نأ تن ف

 ْن ءرواعبال ىمماق ى ودار عا مهل

 ىلد هل-ّنا ىفو ةقمقد انهدو

 اهثوها -ءاهوقعو لهو هم ءلع هللا

 اذاام آو ةقيرمشلاه سفن قاعد

 ناكف هللا تامر تكا

 املاذهلو بذغلادشأ بغغب

 : الهجران هنأ هلوقامأو قاانبهذنف هنادبموةاارك دق قل! بحاص نم
 ظءاوملاهذ هوهذاك-رعشاانمناهلوتامأو كل ذل ودق لعيالام فاكر اعلا ناف
 | هنأث ن مسد نمىلءكئيدحو كمالك كضرهفامعلوةلانمناوااوةامأو لاثالاو
 ْ نزلا هسا نةوهافاوانهدارملا ساو موماملار هدانا .اًذهنأ هءفو همالك اذه

 ْ زَّوصن نأ مومالملار ىدل اد: :م طخ لو هيلع ْمهالانبور عمل مو هلع هللا لطرق أ منرمو

 ا ويسلاوفؤلامالاهينودارل ارجو 4 وأ مالا واع هةر لطاماا

 تننتتيسومضتتب



 دوهاارامح ًادح ا ءاهاهدعن نونلا خفو' هلءولا نيعا !نوكسو 'لءهملا ني سلا خشب ةذعسنيدي زْداَقيمااوك ال اونا. ناو

 ترانن س3 تهج و ىف هتةرعدقوال 6 ةادودلا ىف تعل نمى”قباما اورفوئشةو.نلاتام الع ن« قل لاق اواخأ انيذلا .

 هلا نالالصو ه1ىاطانأ تاكف كذا (لحالا هلعلهملا: ةدشودب الو هلو- احق مس <:ءاوهربح 0 نيدئناال اهيلآ

 هاركسءاأل هنذع ةلويقم ةرايعبثاءمأ!نالو ق- ىلءنامءأأن هناك اكمومد- ااريسغ '

 ه.اع هللا ىلد هنا مث هدو مام ىلا نب رمشالا بوأق رحاسلال مساكن ولذلا لرقست اهيذ

 لكىطءاواوا*أنأد_هب ىالاق مهر اون س-أ اوى اوىداسالا مهيلعّدر لد[
 ناكهن“أل مهرو هلغ ف ءوغلخ موقلا ناذ مه مال ا نم ورعالا ل مق ةءةوأرمنعؤتا داو أ
 نيعم_سأ واك لمقف دفولا اذهددءيففاةخادتو قاوأ سة ءاطعأف اس م هرغصأ |

 لأمم باعيتسالا فىذلاو ىا ىسهتنا نيعسن اوناكى قو زيف ءاوفاكل #بقو دادر |

 م-هموقىلا جورالا اودارأ مما نأ ارقااو نيدلا نول: :كمةد|ىفاوقزو موقلا

 ورعغناكود-أ امك.دم قبام | لاقو مهء او مهارم .ءا لو هيلع هللا لص ىو: لا مهاطعأت |

 اًماكرف مالغالا انمق_لهلا ناش ماكو مصاعب سدقل اة فه مءاكرفف مهالا نا

 قسدةلافامورع غليو 0 .اءهلا لص هللا لو سرهاطءأأ هءثرزأو '

 1 رهش ن |لاقد اةدا رعاشاة مانا, ماطحورعن اكوكالذ ىلء همول نوذ2نان اسأد ظنهم

 لث اقلاوهو لاجل كلا ىدي الرجب هنعرلاءتهقلا يشر تاكو ةدوثنمالا ناك

 قءضلاجنرلا الخ ن ك1 *» اهلهأب دال تفاضام ٌكروعل

 ءانعملدق اضف مكضعت ءاع دك مكن د لودرلاءاعداواتالىلاعتهتلا لزمأو همالك اذه

 مكشعنا مم رؤي وئاداذغالابهسباج اور خؤنفاطعنم كيدذعتءاعدك مكانا هءاعد اولومتلال

 ةياجالا ةعرم لو ه.اع هللا ىلصهوماقء نكعاو ٌضعن ةناحا

 * ( من نم ىح ىلا «دعىل اع هللا ىذر سهاعنب ةءطق هب سو

 مهن نم ىلا ال_حرنبي صدع ىف صاع ةيطغل_سو هراعدقا ىلا ورم

 هولأفالجراوذخ ف امنو. معو :رعن أ ةرمشع ىلعا :>- رق هل مياعةراغاا نش *.نأ هرمأو

 *ام ىلع لوزعلا م وقلام ٠ و ىًارمضاحخلاب جدد لوس سمالاب م ناعيلو تكس ميلع معتساف

 رضاخلا مان تس اواهمأ م هقشعاو سخضقم هدرز و مدقت اك «_:عنولتربالو 0

 مع ءاااوقاسو نيد رفا! سوما تراك حاديد شالا" ةاواتتقافمعاعةراغلا اون

 ل موقلانييو مسد لاش ل مساج وة وس 0 ثااوأ

 ١ ه ( هذعىلاعت هللا ىذر الكلا كاعد رس

 نءثاكو و م»ومزوذ مهولتاتف اودأف مال_بالا ىلا م هوعذو م هواة بالك .ىيىلا عجف

 1 لا اا ”لجفاأق 1 صاع نيإسملا "هل ١
 فصلا نر 10:01 طابا وو ولوامل نهد را اح. 11. ةظ سس اطال ةلططكل

 ىأت عاف هله- وهلحف رعأف

 ىو لجأ ىلا ارعدمم د رخشأ

 نبدي زهاطعأف مب هليل ةباور
 ركف اهذالاق:هنناع ةدهاس

 ََس ديزلاق مولعم لجأ ىلا :ولعم

 لالا“ ى - لمةناك الف ةئعس

 تا هوبا هب جاد ١ نيمو

 هقنع ىلع هئادرو هسم,ق عماج#
 تاقمن اظماغهسوبه.لا ترطنو
 هللاوذ قس دان ىدضقت الا
 لطم باطملا دبع ىئان كسا
 رظنف مي ىأة باور قورع لاف
 ههحوف نار ودئءانمعورع ديلا

 ودع ىألاةذ ريدتسملا كا فلاك
 هللا ىل_ص هقالوسرأ لون :أهللا
 ىزأام هيلعفتو عم-أ امل و هيلع
 نم ىأ هتوفرذاحأ امالوا اوف
 هموقند ونياسملا نب مل |ء امر

 لوسروك أر قيس تورضل
 رعىلاز طظسر سو هماع هللا ىلص هللا

 انآ لاك مث مسن و ةدول و ْن وكسا

 كنماذهريغىلا ب وج اكو هو
 ءادالا نس 5 نه نأرعا

 هباو رو ةعابنلا نسيه صأتو
 هيغأتو ءاضغلا نس ىل هأت
 قيدقا لاه مث ىذاشألا نسحب

 هللا لص مْزك:ف ثالث هل-أنم || -
 يهذالاقو ليتلاب لو هياع

 را ا'تلةفديز لاه هسنعهللا ىضررع كلذ فذهب ورت هلد اًممىف ىادهّتءو رامنزاكم اعاصنب رشعءهدزو هقرس هضفأف راب ئ

 هدب ب رتال وهلهجهلح قمسز امهريشأ ل نيتن الا هبلا ان ترظن ني- لس رد 16 هللا ىلصهللال اوس و 7-0 -وىفاهتف رعد 0 ةؤمقلا تاع العلك

 مالسالا وانرمتناب تدضر دقىف ١ ارعاد مشاف لسو هب هنأع هللا ىلع دل« ف نمت ١ ًاراعىااه متربتخا دقئاياسالا هدأ ءلوألا هد

 رو



 افاك ةازوتلاف يا اهنافصتيأرتاكى لالا رعان تعصي ود ارامل غقلجامةءاو رو اين وهباءهللا لصدمتعو اند
 لأ و هوه لسا ًاونياسملاءارش ة:فىلام رطسو ارال! ادعو دش ىلاوذا ر ولا ف ف دوام ىلع هند- وفم ةموبلا هلح ريتش اهلخالا

 هللال اوسراتثدح لات هنعهتناىشرتر رهف أن ع قيااودواد باك رو ؟8غ ةوقشااهيلعتساع اذسالا مواكب

 | ان.تفماك منام ول «للسو ةماعلا ىلص

 دقىلأر ءاىلا از ,رظدو ماق نيد

 هتيقيرمك هنادرب هيد هكردأ

 هللا تفتلاف انثةءادر ناكو
 ىلا دارعالا 4لاقفإو هيلع هللا 2

 ىانيزه ىريسا ىلغ ىلعا

 هلبأ لام نم اماهط ىلا _ياج

 نءىلمعال كناف لدنء ىئذلا

 هللا: ألامزمالو كلام
 هتلارغغتساوال) و هماءهقنا ىلص

 هللارةغم_سأو الهلئارثةةسأوال
 لامن مالو ىلاُم نم كد الئا

 0 ًاوهننا لام لاما هن اورو ىبأ

 هنذاب ةدمق فرضت :أىا هدسع

 ْ هب ناطعاب ىنرهأي ند ىطعاو

 نمىلد هن ىت كالجأال لاك
 ىننك# ىاىتذمح ىتاا كذمح
 كءملعفأفكسفت نمهدؤقا ند

 ٌقادرَذ نم ىمتاعفام لدم
 اهك دق أ الهتلاو ىلارعالا لاق
 ةئدسلاب ٌيناكنمال كاناللاع ل لاق

 دو هيلع هللا ىلص كفو ةفسلا ١

 ةرسملائدياذا هيل فلا ةمهطت ىا

 ١ نس نمهآزاعاز ورس وهما قع

 هلادم شنت كلذ لعقد ل هناو هي هنظ

 ريغامل مناك هنا ىضتقي ادهو

 ةندادل !ءاقحه فا ع قف هانم

 الدر لهو هنلعهتنا ىلع اعد

 "له واكراضأ !ىورواريعشرخ الا ىلعو رقمى نيالا رمعن ىلع هلل عسا لاق فرع اعد ةياو دقو .

 ظذنا اولسع ومال ساللاو داق لقدم ملا بتكو تاك ىءأ ثعن لسو هياء هللا ىلص ٠

 ماصنالا ى مالدر مهيلع ل معتدساو: وهن را رس مو هبلعهلثا لد هللا ل وسر ثءالاق هعد-و ٌ

 أ ىلا وعمتنأ لد وهيا هنا ىلصهلنا ل وسر مك مأ: )أ لاق ماهودق ةوأفا اراناودقوأ|

لا ض::ىأن ألا هانأك بمأف عقوذ وده آصف را وقرع
 هئاذيا او مذ ذوىا نيا

 هللا بهذ مهلأم لاق كلذ لسموه .اعهللا ص ىلا خابالف مدولد تحتموطاغوف ءرلا نم

 ٠ ' همالكمهفيالثمح مالكلا طاتخ ل قعلا لدغال ا مهتمدحأ دج ورالراصف مهلوقع

 «(امهنءىلاعتهتنا ىذرز زن ةمةلعدب رس«

 ىذلا ف: اًقلادإو وهو ىأ ىلسداةددشمةدوسكملوالانيث اروميجلا منفو يملا مد

 ْن ه مادقالا هذه ضءين ا لاقو امهثءىلا هتهّللا ىذرةماسأو ةئراسنندبز قس فاق

 نماسان نمو هبلعهللا ىلدهللال اوسر غلب ةشررلسا ع نم عجبىلا باص نبا ىنادكو هو ضء)

 هنا : رق هلمهملا لا دلا دي ثذ دروب مضت يدلك اه ىفىا ةدجلهأ مهآ ارث ةشيللا

 زر رز نب ةه-ةاعمويلا ثعبف رهأاَ طاش ةدلانال ردأ !لعغاس ىلع اوان كالذي تدم

 اورهفرحأ ا ىفنرب ىلا اونأ قر دلا مب ضافنة ناقل ىف امنع ىلاعت هللا ىذر
 هنعيلاهتدقلا ىضر ةمقلعنذ قير طلاءاز: أ ىفا وك الث اديك قاب و اوع-روىا

 يوما اودقو وق رطلاضءبناوأزأأ م لإ أ, ملعرمأواوامت نأ ةعادب

 اور م مولا ضء»:ماسةفرانل هده ىف معق :وىا صا ةاوالا مكملعتمزعم مريم أمها لاقف

 لوسراكلذاو رك ذة مكعم كت تنك امنااوساجالاقفاهيةنوبلا وممن طظ ىتح
 هللا مرك < 3 نعو لاك َة وعيطتالؤهّليا ةمدص م ن سه نملاقنل مو هيلع هللا ىلصهلئا

 لام هلاو همك ايس ١ وعجا لاشئ ف» وبذغأفاوءدطب وهلاوةمستأ مهرعأ و

 أ هتلالوسريلا انررفان ااولافو ضعه: ىلام مذع رظنئاه وال_خداف لاف ىليا اولاق ١ اوهيطتو

 ىلا اوه راناقراا!تّفط ويش نكست لا ذك ناكفراثا!نملسو هيلع هللا ىل
 لاكو اديأامتءاو-رشاماهواخدوللاةذ كلذدل ورك داو هيلعهللا قدص هللالوعز
 ىف ةريضلاوىا ىمهمنافو رعملا ف ةعاطلااغ او هّللا ةمصعمىفةعاطال لو هءاع هلا ىلص

 ة.سمعم هيف لوخدلانالثرخ" الاراالاهتمىفريسذااوتد-ةوأ ىت َجااراخال اهولر_خد

 ىامسهنم كس آنم هءاور قو رخ لا كلذ نم دوصةم لاف راثاا قكسسن ىداعلاو

 أ, هدو در رات م عنامال و هللاةيص»مى ةعاطال اظقاف وهوعمطت القدننا ةمدعب* ا ىهالا نم

 اكل

 ةبرسس)* ١

 ف :ادرب ذك ىبارب اهكردأف مش العا ظءاغىلار هد ربهم هلع د .و هملع هللا ىلدىبلا عمى ئثمأ تنك لاف هنعدللا ذر سنن
 قش اولدصقنا او رفو هتذد هش مدرب اةمئاسهمفترت /ًادةوهقناع ةدقص ىلا ترظنف هلا ىذرسنأ لاف ةدب ةديدُس و ةالمدخ



 31 دلل !ءاطعلاوءاطعبدل هأ مْكدْحف هبسبلا تمنلاف كد دع ىذا هننالام ند ل ضد هما لاك مهقنعفف هتشاع تيهذوربلا
 هريصو لو هملعهللا لصدلح نام ادهىفو ىرخأ ةدقهذهنوكستو هريغهنا لقوات [نيروك ذأ انب ريعيلا لمه هنا لقت

 «(ههيدو هللا مركب اا طف نب”ىلعةيرسإ)# )
 ىلء هللا لور ثدي مولع ةراغل اوئط مص مالل نوكسو ءاهنلامضز سافل م دهىلا
 نيسه ورعب نام ىلعراصنالا نمبر ةثامو ني سس ىف با اطىنأ نب ىلع لبوه .لعللا
 عممهلعةراغلا اوف مهيلعةراغلاو سلغلا مدهىلا ضس أءاولوءادوس يار هعماسرف
 تأ ىبسل!ىفناكو ى_سلاوءاشااو مالااوقاة_تاوهوقرساو سلا اومدهئر فلا |
 ن رووفاالا دعب وءافلاديدشت 'و'هلءه1 ا نيسلا فرن افساهنتا واكأق اظاا تاحزب”ىدع أ

 ارثءىلاعت هللا ىذر تاسأةذ_هوتردلا ىث لالا ىفةناقسأ و ثدن أهان ةحوئقم |

 ةفورعمفامسأ هنالث مدل هنا فاو دوو هذ_هالا تاب متاطفرعيالو ممضع: لاق
 امذ صمذخلاو بوسرلا لعجو ع اردأةئالثوىناملاو مدخلاو ب وسر ىو برءااددع

 هللا ىلصىوذلا هولا ىئاملاوهىذلا تااثلا هملاراص متل مو همم هلا ىلص هللا لوسرل
 ىلدهتملكو لةءوراقو تاذ ىاةاذج: أها تناكوهبلاتماةفىدعتخأب لسو هماع
 ىدءا يشأ ىلا تبرشو اهبءىل اعتدنا ىذر تاسأف ا يلعن خا يلعن ع نال سو هيلع هللا
 دوف ولا ف ىأمساكهنلءمد قفل وهماعهلقا ىلضهنئا لوز ىلع مود اندملاتداشأف

 برعلاءامح أي تمشنالو انع ىلتنا تبرأ د#انإ نو هملعهقلا ىلصدل تلاها ممأرك ذنو
 وسكو عئانملا عبشيو ىلاعلا ك -ةوو رامذلا دك ذاك ىأذا اوىوقدمسةئباىناف

 ةئباان أ طقةجاح بلاطدريلو مالسلا ىو و ماعطلا عطيوتفءضلا ىرقي و ىرانغلا
 كو ناك لاةنيئموملا ةفصدذهي راجان لسوهءلعهللاىلصىنل ااه لاق ىاظمتاس
 هلت اا ظفافوىأ قال_الا مراكم ب ناكاهانأناف مءاواخ هاء ازجرتاا نإ سم
 ينأن ا مهدت أن ىلاو وقف ىدضفتالو ىلءن قنا تن ار دان لو هلعهللا ىلص
 وسكيو عقانملا عبشيو ىفاعلا كمي ورامذلا رب وراوألا اةدع و ماعطاا مطن تاك
 ىلص والاف ىفاطا | تاح تايانأ طقةح اح بااطد رم اونانرعلا

 مراكمهد هل .وهملع هللا

 مراكم بد ناك اهايأن أف اهتعا واذ هلع تجرتااملم | اونأناكول اواةدقال_>الا

 دااولا كله هال وسرا,تااق املاةياورفو قال_>الا مراكمتد<هللا ناو قالخالا
 نءرافاا لاق متاح ب ىدعتااق لدفو نمولاف كملعهننا نم ”ىلءنئمافدفاولا باو
 هللالوسر ىذءمثتلاق دوذولا فى أمسك شدا ىأرامل بره هنالىأهلوءووهقنا
 ىفةكلذل ةءىللافو كاذك ه1تاقدغا!نمناك اذا ىتتىك رتولسو هملعهتنا ىل
 لسوهيلعدتنا ىلصدتلا ل وسر لا ةفهةملكف همماكن أي هاش لحجر ىلاراثأ ثلاثلا مو.لا

 هللا ىذ رة-ثناع نءىذمرتلاىد رو 6 مالسالا لعهفاأ دب رينمءافس نءزواعتلا ولاملاو سلا ىف ىذالا ىلع ْ

 ىلصهقاّح نع تائ_-سدقو اهنع

 نكبر متااقف سو هيلعهللا

 افاكتمىأ اهعيتتمالو اثدحاف
 , اعيطشخل هرم_ةياىأ سمت
 ةئيسا ان ئز الو انناكت الو

 متصيو وفي نكلوةسِسلا
 ديعو سنن عىو ر كلذ لثمو
 ىورو مهنعهنلا ىذرر عنب هللا
 هللا ىذرةشئاعنعمريغو مث احلا
 هللا ىل_صهللا ل وسر نءلاماهنع

 همساع رض 1 ديال مل دوهماع

 ناالاطقأمسُم هدب برذامو
 أمثلئسالوهنتال سف برضد

 ال ارامئتأمليينأالا هعئك طق
 تامر كتنثنأإلاهسقنل مقلا

 ةباودافو مان هتنوكيف هللا
 ناف هسنع هللا ىذد سنأنع
 دش ناك هللا تامرح تكونا
 هلنا هةصو دقو امبضعسالا

 بن اوىلاعتهلوةىف قالا نسم
 ىلاعتلاكو ميظع قلخ ىل_ها

 ىلاهتلاهو ميحرفو / نيممْوملا

 باقلا ظءلغاطف تناكسولو
 هلوةب سضأو كلو نماوضفنال
 هب "الا نساسحأ ىه ىتلاب عقدا
 ىدىنلاىلا ءاحاس ارعاتأ ىور

 ا
 ارعش عنضدقناكو نازملا ىوق

 0026 222 2 يي يي يلي يي ل ا ا يي خخ خذ آآ

 لاق مْ صوا"ىلا غصا ملسو هلع هتنا لص ىننلا لاف ةمكسلس ا نم همفاع ىفأب نأ دق: الا دن أن ظو ةمكح ىلع الوشم
 امركت فعاف لوقلاءاؤةةهناف .  لقثلا عفرتدقفىنسلاك مرش « مهسوف:ىل:ناغضالاىوذ ”ىقس

 لقي كءار واولاف ىذااَن كو هءاقساه نمو ذوب ىذلا اف لستألتمالكلاَكئءاوساّش ناو



 اهالي امواو ريض نيذلالااهاقليا مؤ ب نور هن "اك ةوادعهشس ولا '/ىذلا اذا نأ هير عقدالسو هماء هلا ىلدةءاعأر قف

 ل او ءاادقا شريوالم ناصر ورمشدأ مالك مارش ل ءالالاّهذ مظع ظ١-ودالا

 نمو ةناملت لاح رلا نمنوةفاذملا ناك ام._منءهننا ىذرسابعنب لاق نيل نيةفانمال قا عاستا لبو هم هلع هللا ىلص

 هنو دود اوناكو نيه سوة امءاملا

 باعاذا مو هلع هللا ىل_ه

 اهم كلذو ريضح اذا نوقاثعإو

 قش رمد ء هأا سوؤلا همز 2

 ىلصناكو ةئارلةيانلا اهدي
 ديدشتلا فهلز ذااذكاسو هياء

 | ىلص هنال .رلا نمانانمهل مف ممل

 00 وهما هللا

 مر د < دالي ىلا كغم هم" ءاووكب مالمو د ىت مق ىليقنالف تاعفدق

 قنا مزكيل طحن أ نب "ىلع لال ةقهمالاكب ”ىلءراشأ ىذلالجرلان ءتاأأ ,و ىئءاعأ

 تاققلو هلع هللا ىلصهللا ل وسر تاء هيث نم 0 ىق>تربف تاق ههدو

 ىاح و ل وهيلعدلا ىلصدللا ل وسر ىلا ب.كحو تااف ف مويا ىوق نم طه رمد

 ىس,من أ ىلع ماش االول حر ون قو ىناطعأو|

 ْ «٠ (حجدفدالب ىلإ ههج ودللا مركب ااط ٍفآ نب ىلءهبا رم 6

 نمل! نملل_ةوأ دع دعسمأ ميج ٌمةروسكم هلام جهءاح من ةهقأالا ذا ناكساو ميلا حب

 ىنوأ انضر ا ا وللا مرك امال و ءهلنا ىلصهّنا لوس رقد

 الفمهحاسي تار اذاف تغتلنالو ضما لاقو هدب همعو كارد دع وا شرات 2

 هلا ىذددءاد اق رغفدالملا لال: ىلا ت اند بخ لوآتناكف لواتاة د تح - مول 3

 ىلءلءجوكالدرجغو ءاشو ماوءاسنو لافطأ اومانغونو: لا خفي 0

 مالسالاىلاو ماعدو مهعجق 1م نينل هل اداسلا او اهلا يعلل اني ةديرب مانا هغأا

 مولع ل متن أ ةسّنب دو«سءىلا هءاوأ عد دو هيا هك آىدذ ةراخلا وىل#يذااب اومرو اوأف

 مالسالاىلا مهاعدم مهماظن ءفكينا وق رع و اومز ماو الد رني رمشع مهم لاق

 دعا مولو مان ارو نمىلعن ل اولاهو مهئاسورن مرقن همعبأممو هدواحا ىلا ع رنسأو

 ءا از ة سن ىلعاهأز 3 متانغااهو> وهلا مرك ىلع عج وىلاعتهللا قا ئمدخل انتا دص

 ىلع فاي | ١مقو سنام م« ماهبأا لوأح رخل اهلءعرقأو هللامم مم«فبتكذ

 ةحىأ لا اهمدق ةكعلبو هيلع هللا ىل مىجذل ىف اوذ هوجو هللا مركى ل عسجر مم هياعصأ

 ىلا ةب رسيف ههب وهلا عرك اءلعثعي لبو هملعدقنا ىل_.م هنأ موضعي رك ذو عادولا

 اناث ودماء هنن ىلص هللا لوسر ىلا كل ذي بتكسف داو موهىفاهاك نا دمه تاس أن ملا |

 مال_.الاىلا نولا لج عباتتو ناددج لع مالت لات اح مئتادداس رخهباَك أرق

 ةمناثلا هب سساااهامقامو ىلوالا ىهدر , رمسل هده مالا لا

 »(هنءىلاءةهللا ىذردرلولا نيدلاخةب رم« 8

 سو هيلع هللا ىلص هنن لودر تعا ارمصن ناكو لدن! ةمودي كلا دي غني ردك آىلا

 لدؤللا ةمودي ردك أىلا عستة:سبج رفاسدافني رشعوةئاهعب راف دما ءاولا نب دل
 تاكو نيعلار اهذع هلام ن نمناك اذا ق-دلاخح / ةئرقبل ذم هيءددتس كن !هك لاك و

 || ندم باءاهتورقب كدترقيلا تءاذ هنأ سه ا!هعموهل عطس ىلع وهو ةيفاصةرهةمتهلمل

 اب

 كلل ” ١ق- مول اوعدبو مهار غسل

 الوأ امهلر ةغةسا هملعىلاعت هللا

 ةالصلا هءلعلاَةف مولر ةغوسلا

 نأت رت اف ٍيرفربخ مالسأاو
 ىلا. هللا لافألو مهارقغ تأ

 ناذة .ه "يه نيه مس موار ةغمس أ

 4 ,طعدللا لسلام م-هاهتلارفغي

 نيءيسأا ىلعّتدب زالهلنا وف لو

 نيو هر قغمسسأ ان د داو رقو

 1 سس

 هلل خا لان انا اى انيعمسنيعوسس

 ءاوس . نيةذانملا 5 ةروسىف ةشياع

 رفغتست لأمهات رثةمسأ موياع

 رع رع ة ميل هللار هع دنأ مهلا

 أه دمنا ىور ورو راذذ: بالا

 نبا ىبأ نب هللا برع نس نايطآ

 هللا ص ىننل !نذأتسرءاج لول.
 هغابامل هس السقف مل بو هما

 هّللاىلص ىلا ىف هنالاقم 0-7
 5 . دهب اناكو هقافأ لو هم و ومأع

 57 مو هم وهءاع هللا ىلصحأف الاص

 ناس-ود 7 ١ 5 سه ّآ ودهلقىف هنذأب

 نبا نءىفاريطلا ىوزو هتصي

 : تااقف 4 0 ىل ىلا هءاج ىف نب هللا دمع ص سها اهئ هللا ذر سايع

 ىنلا همك تامالو ناسا ف هلق. ع نءالاق اذةهنم كلذ باط ناك ف ل ءفذ #01 دو كمة فوكو ”ىلء نخاف لوة:اه

 هللا ىلا ويتفق تو وهيا باقلابهيطآ هءاع ىلصو لو هيلع هققا ىلص هندي نع هعمل بوث ىف لسو هملع هللا ىل<



 هزاراملاواسأخر زا نمافاأ أتآىور هدف نم فل ئاذبإ رن أوج رالىلاو ىصيقهس:ءىغيامو لاف كلذ دف دو هع هيلع

 نان صو همم هيلع ىلغي نأ ل ادارأن يح هن هلا ىضر باطلخانب رع ”ءاحوه ودم تيوإ هيرخو م

 ةوقبهْنم هيذ أ هنع هللاىدو كمال رم ندب وثرانف ني ةفاثم ا سأر لع ىلدثأ هللالوسرالوقي و هيون هيل

 هيلع لصور ايوع كءلالاوو

 قدام ودع ق-قانم 0 ف

 لي هءمال هم ةسردا دلك

 ل ل و هماع هللا ىلص هدفوس

 ثدطدا ونبدلا نماف ةرطا قاعت ن-

 فاأتا وحاصل! يبات  هدإ |و باق

 ملوأ هلال مهيذ ه:-سابرل جرزالا

 ةالصاا كرو لأ ءامىلاها نى

 'معرصلا ىهئلادورو لق هماع

 (لعاراعوهءاىلع ةمدسناكما

 هلع هللا ىلص لهدت_ساق هموق

 ةسائسلا ىف نب سهالا نس ألو

 الولزنأ:ءاطغلا هللا ىشك ند

 الؤادبأ تاممئمدحأ | ىل لدت

 ! لع لصاقةب الا هريق ىلع مآل

 هذهو هريق لع ماقالو دعت قذانم

 لزئةدأاللاك هده كلا نأ تلاق هشاوال لاق طق اذه لمتد أر له هنأ ها 1

 دااخ لهموم ةةناسحهل لاقي هلخأ م مندل دن ْنَم مزقت هعف بكر 0 رممأف هسرفد صأف

 لوسر هيأ ىت-ىل ّدقاا نهردنك أدلارا»أو لق ىتتهوخأ لاو ردك أرسأتساف
 حرامي دنم مءا.ةرددك أ ىلءنأكو .لدةلاةمود خفي نأ ىلع مل سو هم هماع هّللأ ىلد هللا

 اهاسر ًاواحانا دلاخ 1 ساق لذا ص وخل ث «بهذأ د دةحس و سم ص ونايف كأ ة ةصوخ

 نب دعم ليد[ المو هم و ةماعلا ىلهلاةفا مم ةياددعا اتردت» لا دو هم هماعدللا ىلص هللالوس ل

 ريل ايلا هو د لهأ ًاىلءحاصو مد-ةدقوىأ لأ 9 نم ودا ةذللاىف ذاعم

 داص هه سمخأ اورد كب ؛ دلاخحي رخ رح رت اهعب رأو ع ردد :ايسيوأو ساز ةثافاذكو

 ةيزاعا ىلع هطاصقإ وهب .اعهللا ىل_صدللا لور ىلعر دك 000 دملا ىلا الذاف

 ألا رفظب د ثموب هقحو ممماما هيفانأك هل ب دكو امهامسىل وهم أ مدو همدن وسو

 ىلا باءأنيخردك الهنن' لو ءر ده نم محرلا نورا هللا مسد ب باكرا !"نإح نمو

 اهئناك ولدنا ةءودف هللا فسد ءاولانيدلا نعم مانصالاو دادا الا عاشو مالسالا

 ناو ميع كأ ل اوةلقفاوملا اودو ىأل مار ددك أ أنا ىلعلدب وذالك ١ذ_هو هرخآىلا |

 اههوذل- لو هياعهللا لص بنا| ىلا ىدهأ و ةراععأ| نمدو دعم هناو همالسأر دهم

 ه.ءالسابلوقا اناةباغاادسأ ىف ىأريثالا نبا ركذو باطانانءرهعل لو همل ةلاطاتلا ىلد
 نيس بالا ف 4 اوةثوكيز ذئنمحو ىأرسلا لهأ نيب فالخالب لسيإ هنافش -اف طاغ
 لص ةادولمإ:لنواشس لارا الا عل وهلوقددهي , وهيلاداة:اى آمال الا ىلا باجأ

 ىلاعت هللا ىذرادااخ نامت هن | ارمهن ىلع همف قدو «: ه- ىلا داع 1 اص' دال وهيل هللا

 نبالاق دهلاء-ضااهلتقفام.نءىلاعت هلا ىشر قي دصاار ع نءهزذ هرمدأح 2ع

 ل روم دعت مث لسا لو هم ءهللا ىلىنلأا لع مقاليد نى ر دالماا 5 دو ري 5 الا

 اذه ىلعو لاق ماشلا ىلا قار ءل!نمداعن ادعي ىأدلاخدلتق مدر #بو هيلع هللا ىلص

 مباع قاوم صقل ن*لك ناك ال او ةيادعأ ا ىفرك دينأ ىجشبال لولا
 ةراعؤ لا ىهذلا تبأ رم كاذب لت 'اك الدعأ ث ةناضصل افرك ذنا دئارم ثامو ىأدترا

 نعت رغاذ هب ور هىلأ فال ىفادت يصل تق :ودئر اهنا ىتابهشل !ثرحلان سدقنا

 لاح لكيم ام امكن .1كنوكينا

 ٠ (مع ىامتهقاىةرئراس ب يزن ةماسا رزه

 ةقفاوم تءاجىتااتأن الا نم

 امنال قو هنعهللا ىذر رع 0
 هصشف ا هئنك

 مءسايغلا سدلأ هنال هل ةاناكم

 يدا ملقلو هباع هلا ل ىلا
 : هيلا ةأناكف ردن م ل 1

 قو ة:ءهعىلع هلذ ركال- ا[

 مراكم ميظع ناس هلك تاذ

 لعدةئلسو هيلع هلا 2 هقالخأ

 هلعاذبالا نمقفانملا اذه نمناكأم

 لذالااهتمزعالا ندرك هلوقك
 دسنع نم ىلع اوةفثتال هلوقو

 ةيداج نب عجش لات أر ةفمساو هءاعىلص و |: ةكه همق سبأ و ىساانولب أف هلك الذ عمو ذالاربكهنلونواوض و قى هللالوسر

 ماك ح 01 ىشمو ىلأ نب از زان ىلع لاطأام طقةزانح ىلع ال هلالاطأ لسو همم ء هللا ىلص هلل ال ومرترا رام هّمع هللا ىذر

 معو لاق هعمانبلصف لاق ىللد وهماعهلل | لص ىذل ا! ىلس انا هنع هللا ىذر درع نعىرانهأ اقف وهنمغ رثى 5 ريق ىلع

 "لل ءرااون الةسءنبإ عضوم مع 7 !ةروهةمة-وتقمنو م ةد-ومم ةرمهلا ذب قب ىلا
 مري حل ل ؟6؟؟؟؟ ليبي يس يس



 : نبدأ ن عووُمع لو لعدقل لس دقالخ ملاكم نمو لوب ءاعشا ىل هسا : ية ران هنعدللا ىذررعّنأ همم

 ب ماش دة لاهو هيقاعيو اوتاوردرُك : ندد روس اولسرأف هنهنلا هلعأفارصنل بس ومنل ءوننا لعبا يديم دوهيلا ممعالا

 اهاتقدنى فاح 21و ليفت كحاقردلا هلتةهىولا كده  ةيدوهلانعافعوارمث نريد ؛|نأ تدركو هلأ

 ءا ريا نب رشي تاما كلذدعب
 هنا ىذر د ثزاحنن دي زاهد نعلق ىبا اذن قمد-.ءةيرق ىف 0000 رىلءهسأ مالك قو

 نم ةرمدع ىدل_د م م رهص نم ند ل امل ها عبرالنيال الام دول تاكا يسع ىلا

 مل و هراء هللا ىلصاعد دع ١نمناك الف مو ورلاو: ورخ اوتيل و هملغمتلا للص مها 1 ةردسوأ أ

 زغاف شدحلا اذ_هكةءاود ةؤل رولا مهام وفك الدق 5 عض ذوهىلارسلاةةديؤنب ةماسأ

 لقأف ملقا ف نارامخالا قياسا |عرسأو مهياءقرحو با لأ ىلع احادص

 "اس م وثاك اإفكعم عل دالطلاو ن وبعلامدق وءالدالا كعمدخو مهي ثبلل ١

 ةماسال ب و هيلع هلا ىلصدةءسيلئاموب مد الد عدص ومس هع ولسو هملع هللا ىلد

 متعلقا ىذرحج رن هللابرغ رقك نمل اق و هللا لمس ىف وهلا مس , ازغا لاق ع هد ءاول

 نب رحاها اهوءو نمد قم 0 وى اا رح وود ربا هعقد اد وقع مهن 1 ولي

 اهماقن ةصقلاثتمئقت و اصاصق

 لئاشلاهللا ,سووربسخ ةوزغيف

 مل و هءلع هلل !ىلصهقدىف

 بم تأ تاخالا لْضقلا امو
 هن مح اف نصيلا سن لوقءو

 ىرذدع

 ةمسلا تك ىف لةنامل بتحبو
 غابم غلب ارئاونمال#ن ةمومعلا

 ل و ىلأ نبدء وحار هلا نية دبع و و رغو ركب وأ مم كلذاذ شا الا راصنالاو 0 17 موصوف 1

 نيل اوالا نب رجاهملا ىلع مالغلا ادد عت اولاهو 9 ودم .٠ م6ءىلاعت هللا ىذر

 ةئسةرشع عسل دق و ةرسشءنامتناكه نعىلاعتهللا ىذرةماسأ 1نسنالى أ راصنالا و

 ةرباتسمو ةءلهاطا ىذاو شب رق
 هرفظأ نأىلا ةيعدلا ثادشلا

 هلاصثتسا ف نوكح ال دو
 نادك ١ اوءالعلا ن 02 :امعيرأ هفاخ وىص وف وءاك ذلا ىف لثملاهب هيام در ضب ىدلا هي هواهم 9 5 م

 ثدراعا اذهرب_غمهمذ قت ويش مف ناك امأ 1نينامعلا هذهاف ًاىدهملالاةف سلام طأا

 -- وملا ريمأءاقب هللا ل اطا سلات نال سك ١ لاف و ىدوهملا هسمأ !تفئااع 6

 اًشدح لو هيلعهللا لصهتلا ل )وسر هالوامل مهعيىلاعتهّناىذر“ هن قات نب دير ةماسأ

 ةرشَع عيرسهنسناكو كيفها كرامَد 2:لافو امهعىلاءت هللا ىذر رعو نك وبأهمف

 ةرثك ٠ لاق 2 اوان اك سعام هللسقفقجأ ١ ووذهسءعاف ةرعبل نم هدعرب وداع و هين

 ىلصهللال ]وسر بادو ة نسب, رمشع هةعىلاعت هللا ىذرةماس ًارعناك ل دق و مالكلا

 دازا.ك مهربادهعطقو مهتاعاجن

 نولوة:املاق "و صضصو | ةعنأ ىلع

 6 رك خأا مشا ولاق مكب لعافىلا

 لافاكلوقأ لاق زكجأ نباو
 9 ويلاه كمل بد رخل فس ةسوخأ

 نجار م-رأو»و مكل هلئارف 3ع ١

 اوقاطناف ءاقلطلا م أَ اوهذا
 اضم و هءلع هلل ىلصب دع هس هر ا دح عمت وف مونحط ومما / .و هملع هلل 00 5 توفل ١ ول 2 ال ره لمس ١

 5 | وهللاددكي ريثما وص دةفمطق ه ماع :وةياصع هسأز ىلع تصدع دقو حي رخو اديدش لاو 1 5

 هط نعا وةماسأىريصأت قمكضعين عتغلإ ةلاقماقسانل اهي ادسعباما لاق ََم 5 ا 3 لم

 هم 9 وةرامالانانقمل لن ناك تا هلا مبا وهلم هدانأ ف راما م :ءطدقاةماسأ ىئ ريمأت 2 1 10 -
 9 ١ دامقما مهلا المد هللا مان

 اوص هوس أريخ لكسل ةنظمامم ماوىلا ىاتللوشلاو ان اكنآ 1و ةرامالل مادخل هذعل نم عل

 ْن وبل انبا بلا ةلاقيناكه سنع لا هنهقا ىشر أمنت "و كرام اند نم هنافارعخ 1 ةتغيل مو هيلعهقلا لصدلا َل وسو

 مل« ءو هماع هللا ىلص لر 1 و رغص وه تت كن وهيلعّنلا ىلصهللا كرا 4 هللا قص ىلا باص ءهكشمأف

 د 0 مجانا وهلسوهياع

 هل ا ] 58 7 0 ا ول اب ع الآ مولع يرفظأ نأ 7

 ناك ام ميال ات يلعب اى عنو اهنا هن+ كاراقا ايمي وأ واح امهللا ل اوس راح او تنسب ؛لاقف هقاالا

 : نيساباى ارةرممبل ا ل-خداا ىدهملا ةفلمللا نأ الددو اودو ةفسة رمش عمسل5 3و



 سو ةءلعهلقا لص هدر نءو لقا اول وقلا,هةطال او هذعامهده:مردصا عل درع و نازحالا بي دو ةيراخملا ومهم

 حان الا ره اىلا لمعى ا ىجسيثاك ملسو هءلعهتا ىل_ص هنأ ابئءهلا ىذرةشت اعنعاوهريع 1 اكطاوىطقرادلا هاورام

 ىلتبا نمل ثحرتسلابمهاياهرهأو 544  هتمأ نمرئاكلالهأ لعهتقنشه ترن مواهلضةب أوت برشت
 سه ًاورتم سدا تاروداقلا هدم 0( يي ل ل ل

 هيلعاوطاةءاا1ةيلعاوجرتيو | لو ه.-باعهلق ا ىل_مهللا لودر نوعدو ةماساعم نوسرخنيذلا نواسأ اءاجو |
 ١ اولسرالوقب لذ لو هماعدتنا ىلصهننالوسر لّةثو فران ركسعل اىلا نوحرتع و

 مهللا اولوةلاتذ هوئغلوةورذ ||| كاسر ض
 امأو) هدرا هللا هل ىذا ||| نيبةاقانمالفىاسانلاةالصلانءصاوركب انأ سو هملع هللا ىلص ئقتساو ىا ةماس أ ثعد

 وب و7 ٠ . . ٠ ٠

 0 كاف و هيلع هلا ل ص ) 18 ماو ظ ناك هنالهنمفان هنأب ل اولا نمإ و شدا هإوس نمناك هنع هلل ١ ىذر ركنأنأ نأب لوقلا

 همدس ووزحأ عم 4 ةريشسع نيس+و | لوقدربادهمو ساذلاىةالسا أ ل .وهماع هللا ىلص هىهأ ا فاد والو أش دما لج نم

 نمهيهللاهسصخام عم هباعصأو | تاءامل ه-:ءهللا ىضوةماسأ شد نء فات هنا هنء هللا ىذدركب لأ ف ائهطةضفارلا
 كيد اليصأن مااا :و ةعفرلا ادهلوقو سانلاب هنالص لال ل_سو هماء هللا ىله هنمىهأب ناكس هنعمناق نأ

 مهضعدلاف هةصو أب اك ةراعدل : نعللا درب هنالدودرهةماسأ شدحنعفلخملا نول ملسو هيلع هنا لص هنأ عم ىخذئارلا

 عضاوتلاةقيق- غاسال ديعلا نا | هعج و )سو هءاعهنث اىل_صهللالوسر ىلع دش ا د>الا مو ناك اداف .طصأ ثد دف
 هءاقىف ةد_هاشملاناءاد_دعالا | ىل صو هو ليقف هسأرأط أطفروهغمل و هيلع هللا لصوااو هركسع نم ةماسا لحد
 سفنلا ةضايرب لذ ل<امتاو | لاقت هنعهننا ىضر ةماسأ ىلعامهعضر مءاسهلا ىلا هيدي عفرب ل هف ماكّيالإل بو هيلع هللا
 هللاىلءلايقالاف مد هاو | مءركسعىلا هنعهتلا ىذر ةماسأ عج دو وعدي لسو هلع هذا ىل_ص هنأ تفرعف ةماسأ

 بائةداوم صاوأ لاث:ءايىلاهت ْ ىلاعت هنا مكس ىلعدعا لو هياعةتتا بصل لاةفنيدثالا مون لسو هلع هللا ىلصهءاعل شد ْ

 سئل بوذت 5 دزءذ ههاوز || اذابوك رلادي ريوها ةدبف ل -محرلاسانلا سمأوهركسعمىلا ج رخو ةماسأ هسعّدوف
 ىلا اهليم ن-ءاداوق قي ْ قو توعم-و هيلع هلا ىلمهنبالوسرن ال اوةءهءاسدقا.ئءهنلا ىذر نعأ مأ همأ لودر
 لامعسا اهلرسستو تاوهثلا | نافل تناله لوقت سيق تنب ةهطافدنأ سها هلا تاسرأف فرملا غاب ىتحراسف ظفل
 تاعاطلاف حراوااو ىوقلا | هللا ىضد حارخلا نب ةدءيعوبأو رع هعمل هقأو لبق أف لفل سو هماعهلنا ىلصدتن لوسر
 نموفمت كل ذدنعو تاقوالا لك ْإ هيلعهتلا لصهقلالوسر فو ةتوعوهو لو هءاعدتنا ىلصهللا لوسرلا اوهتناف م-مع

 هلئارك ذب نامطتو ركلاشغ ؛ ىلصىنلا ضب ب شخ ىديلزئا ا هنعهتتا ىطر هتأظفل فو ىا سعشل | تغازني» لسو
 اهلوسملف !هتلم ع هماعإ_.قتو | ةماسأ "اولي ةديرب لخدو ةنيردملا ىلا فرحا اوركسءنيذا نول لالخ دفل بوهيلعللا
 قءللنلتفا هفولأمنمئش قامت هنعهللا ىذرركم ىال عسب وبالف دنع هزرغذ سو هءاع هنن ا ىلص هللا لو سرا هب نأ قدح

 نوكحي.واهران او قاذلاو تاماساف هيرعأ ل ةماسأ ىذعنأو ةماسأ تدب ىلا ءاوللا بهذي نأ ةديرب سعأ ةفالخلا
 اظااناكد ةواهرابغو اهعضو ] رهظ لسو هيلع هللا ىلص ىلا ةافو ترا هناف ىا برعا١تّدئرال و هيلع هللا ىلص
 ىكصائسنا عضاونلان م رفوالا يك روا-ملاتراصوةيدوهلاو ةارصنلا لهأ سوةن:توةوفافذلا

 1 شب دا اوبال ىلاش لا !ذههج و ف .كهلاولاه ىارقسا!نمةماسأ عنمىف ه. :عهللا ىذر ركب ولأ ايرقدادزا املك ل سوهملعهتنا ماك كلذدنعو ةاكزلا عفدتالو لصناولاو ب رعلا نم فئاوطت ذتراو ةيتاشلا'هلمالا
 9 , 2 ل سس يب ب ا م م مم مم لل ا سمو

 نوكينأراتخاف ادوعاببنو أكلم ابننوكي نأن يب هب ريخن ا مال لاو ةالصا اهيلعهيضاولا ثا لح 7
 هل_عسنأهعضاوتب هللاهاطعأف هير نما رقهدي 2 عضاوتلا ىأ و نكساو ةرمضاماك امان ناك ولهنأ عمي رلاغضاو اد_ءءاس

 ناكواندلا فراف ىق-ةيدوبعلاراتخا نأ دعيانكة ملك أيلف عفشمل أو عفاشلوأوةماسقلا موو ضرالا هنعو شنت نم لأ



 ل

 امدريغو ىذمرتل اوىراذل !ءاورانوقمالسااوةالصلا هيلع لاقوة سعلا سا كسا او ذهل ركام لك ؟لوشب

 اولود و :نأب تدمىؤدملاا اور زوات ال ىدملا اودل لوسر و هللا دع ١ اول اوةذد.عأن امنا وه ل ىددعك ءراصدأا تن ةرط أ كى و ءرطتال

 ىراصنلا هير وات اك ىل قدانالام
 نمو)ءاوسلال ىلابعت هلوهام

 هنأ و هيلع هللا ىلص(هعضاوب

 ١ ىراذأ!ىور امداح 2 ال ناو

 ْن ءمهريغو ىذمرتلاو سمو
 لاق هذعهللا ىذر كلامنب سنأ
 لس وهيلعمللا ىلد ىلا تمدص

 ىو طقفأ ىلل افا ف نيةسرمدع
 امو طق ىبسأ3 يعل ىلال هن ةباور

 الور مناالوةبرريضن مى ريض
 صاب ىنرعأالو ىهجو ىف سدع
 ناف هلع ىثاعف هسق ثان ا ومو

 *.ثردقولو هوءدلاق دحأ قيئاغ

 لافالو ىراضأ اةياو رو تاك
 ئلالوهةءنصل هتعتصئنل

 ةءاورؤو هتكحز هلكزت
 هللاءا.ئاموهللاردق لود نكساو

 ىذتولو ناك هللاردقولو لف

 هيلعهللا ىلص ناك كادكوناك-ا

 برام هئاماو دبع عمإ سو

 عستتالرهأ اذهو طقادسأ مهتم
 ال وهقمطتال و ةيرمشلا ابطا اهل

 ةئان هرلاتادسسأتلاال راهءاعردتت

 ىلص هت فرعم لاككلالا ٌلاذامو

 الولعافال هنا مل-_-وهسلعللا

 قالا او ا ىطدم

 ىلع بضغلاق طئاسوو ٌتالآ

 'لارشالاك .لععنئنىف قولا
 كل دبش لق و كرح .وملل قالا

 . هقلاسوةلادرلاوةي دو .علا نمد تبان رهام سفن تينا اولوةنكلو

 تدحو) اودالا هلال ىذلاهنئاو لاقو ىا ينأةا.دملا لوس برعلاتذت 0 د مورلا

 ل اوسرهه> واشدحَد :رأأم لو هيلعدقلا ىلص هللا ل )وسر حبأو زألح رأب بالكلا

 نأن هىلا نأ ريطاا ىةطخضن ”الهلنا آو ظذلف وو هدّوعءا واتال ال و 000 و هءاعدللا

 ركام امهضعب 1 دل وقأ) م وهماعللا ىل_صهّللا لوسر ره ليقود ادبأ

 هللا لصهنن!ل وسر ةفملخ ىلا عجر ارعان مسا لاقو قدنلثادنءسانااءفقو هنعدتلا

 ىلع ع نمآالو سانا ا هوب و مناك سان نعجن أ نذأب نأ هنذأش ساق ل سو هن هيلع

 نوكخ رمش ام فطخمي نآن يإسملا لاقت اوهلذنو لبو هماع دنا ىلصهقئال وسر 30

 مالسلاانممغاأذ شدا ىا ىذع نأالار ل وبأن اف, معمقلا ىشرراسنالا تلاع و

 هللاىظرركب َك 1 قعر مل-ةوةماس أ صانس مدق أ الج ران ىل اون اه ملا بلط او

 ءاضقدرأ | بالكلاو ناثذلا نةطخضول هللا و رك ولأ لاسقف ةماسأ لاك ريشأو اههنع

 كغابأ آنآىل ذو هأ ارادنالان اف ه:ءدللا ىدر درعلاف ٍِس .وهماعللا ىلص هللا ل وسر هبوذق

 دخ ا واسلاناكو ركيوبأ ونأباوذ : ةماسأ نمانس مدقً البر مه كولن وملطد مهنأ

 هملع هللا ىل_ددقلا 0 رقم ناك ةمدءوك مآ كدلك-:لاقو رعدم مولد

 كا ءاوضمالاةذ سانلا ىلارعح رفنه_ءزنأ نأ ىنلهأ:وملسو
 اذ هنا هسقو همالك اذ هاربخ لو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فاش نم هىسل موملا

 ةماسأةيالو وف نعط نم ىلءهراكن و ,ريثملا ل وهلعهللا ىلدهد ووص نم مدقت اا فلان

 هذ هرعاندمسالاق ع نملمالاق» نآالا مهءهللاىذرراصن اال كلذ غواي مدعد«بذا

 هللا ىذر قيد ا ١نأا وزوج ومهغليالو كل ذاوعمس اونوكي لراصنالا نم عمجتلاةملا
 ٌتد .-كلْدَرَو دورس هذع هللا ىذر رعانديسو ةحلدملاه.فىأ رثء- كلذ ىلع قفاو هع

 هنعهللا ىذرةماس ديال او ىف نةطنء ىلع ركنأ م وهيل عهللا ىلصفنأيمييلعد رلان لفك 1

 فهلنذأينأهنءدلاىضررعف ةماسأ هعدقا ىضوركب ولأ ماكو لءأهللاو لم أم ءأتماف

 قاد اله دعهللاىذر رع ناك م نم وةماسأرط اه ابدمطت ناك كلذ ها ا

 ةييلرحالا عسب ررهشلالهئاكا ف ىأناك ريمالا اهي اكءلع مالا١لاقالا ةماسأ

 1 اندسهعدو وسرففا ا هن لوف ىادذع هللا ىضرةماسأج رخةرسءىدا

 نيزعرلا دعو نك ارةماس اوامشام ةعاسهئتا»ىفاراسن أ دعن هنع هللاىضرركبوبأ |

 لر ًانأاماو بكرتنأاماهقلالوسرة-ةءاخارةماسأ ل افقد هلا 'ل-اربدوقءفوع

 لاو هلمفيأم لكف كلم سول لسيد :لاهدال يدللا فب ومحلاف» ردا 7و همك هن ودم فد هرمصت د امشي ناك هنا

 سم وبر ل ودل ء هلا لمدتلا لوسر نءلاع .هلانمحدأ اد توأرام هنع هللا ىشر سل ![نعلس-ىودو ب دو. 2# سدملا

 لسيف دداع ناالاامداخالو ذأ سان رشالو اطقأ, لو هيلع هللا لدتا لوسد ب رخام تاق اهنعهتنا ىذر ةشناعنع



 ليفطنعاسألا ءاورام كلذ ن مى: سب مندقمةتنتنهقلا مراح نمئنك مذ ناالا هسباصز «مقتئيفئشهنملزامو هللا
 دّقلفل.ذط لافاهيذ ةلرانم هللا لافو سءان ١١ نعافادمو ادااهسرفب رض ) و هملع هذ ىلص بن ل١ ثناهنعهّلثاىذر ام

 24١ مك ربنهكلذ دو ىااقأ ارمشء قواد اهتطد نمتدندقأ واهسسأر مليا قش ٌر

 كنردهلا عدوة سأ هنعهللا ىذر قو ذداهل لاق مث بكا ربت ءاولزاني ت ءاهقاو لاق
 اذاسعم ثعبان و هيلعهلا ىلههللالوءرل كل ذرماقن عقو دةو ك1 عمت اونو كتئامأو
 هيصون وذ وذاءم ةلدارت 2 ىذع وهو لس و هءاعهلف ىلصدع هش نمل اىلا هةنعهللا ىذر

 ِِن ومهلعسانلاق رذىاةراغلا مهلعن شف بأ لهأىلا داسهمعهلنا ىذر ةماسأن اع ُ

 لا زأفاهذرأفَر ّ ومهاز امه قر :ر-ورسا نم هرمسأو لدقنملدةذ تدأ ار وصخ مأنم ةراهش

 هفعهلاىطرةماسأناكو دح أ نياسملا نملدةولو مهتاصرعف لءانا لاحأو اهل

 امهم سراسفال أو نم حمس س ءرفأل مهمعأ واه_منءهنناىذر هسا لت اه لهقو هينأس هرق ىلع

 ىلا اريشيمثءد وريسا عر سأو لمسرلاب سال يم قسم, الف كلذ ل ثم هسفنلدخأو
 هب رمسلا كل: ف كسي /نمراصالاو زب رجاهملا فركي ونا ج رشو مهتمالسبةيردملا
 هيديزيبءاوللاو هتعهتاىذرةماسألخدو مهّممالسباورسو هعم نمو ةماسأ نوَقاَد

 ةم-شطااذ_هج ورتىفناكوىا هدب ىلا فرصا مثدحسملا باىلا ىهتنا حا
 ةوقالولاولافو كاذاو دارأ برعلا ف ئاوطن هريثك دادترا مد_ءلايسناك هنافةعظع
 ىام السالا ىلءاودشت مهدتع ع نمءالو وهل مح 3 لس وهيلع هللا ىل صدت ب لد

 اير حان 0س ةفالللاىلو نأ ىدهئعهتلا ىذر باطاللا نب ,« رعناك و

 اذ_هىلل ود |وةتزينم ول اريمأأاب كاهل ارفغةماسأل اوةمفريمالا يأ كءاعماللا لاق هع

 ريمأ "ىلعتا ادو-و هءاعدتلا لصدتلا وسر تامريمالا ت ثءام وعد لازأال لوف

 هللا ىلصرهأ ةماثلا ةذساا فو هلمالالاعت اهرك ذا تر رح ؟انارس ةيصاشلا ةريسلا فو

 هيلع هللا لم ناكدقو كم وهو سانلاب يحين أ هنءهقلا ىضردسأأنب باتعْلو هم هيلع
 دكم ىلع ارم ردا و نين نم كرا لق ونيةحىلا حب و ركن ادارأاملا ماع هعمسا ملسو

 تاكو فو نأ ىلا هزعهقلا ذر قيدصلا | راف لو هءلعدللا ىل_صهننا لوز قوى

 هبفمطأ ىذلا مويا ىف ةنث دس محم مط أ هنالىاام._.نعدقلا ىذر قي ةصلاةافو مون , اهو

 عمرا فكلا جنم ةماها4سا فب رعلا ه«-ءاعتناك أم ىلع عادل :ناكو كلذ قيدصلا
 هلنا لص لم همسا 2 فاوملافمهثءلز لرءعن واما ناك ن نكل نيالا

 ثعو ةندملا ن نمل رةناع الث ىفح رد يحلا ىلءهنءهللاىذر قد. .اصل اركب ,انأل سو هيلع

 د ةهرمشأ أ ةدس اهو اهرعشأ اول .وهماع هللا ىلص اهداقدندبنب , رسسثعل ل تو 0 هعم

 ىلههللالوس دقات لعهو> وهلا مكى ع مث تان دب رس هنعهتلا ىذر ركب ول آفاسو

 هللا ةفاطخلل بسنورهةلاو مضل لمقو دااو فاقلا خفى ءاءاوصقاا لو هيلع هللا

 كرابمهللا ل وهماعدتلا ىلههلوق

 هئعدقاىشرراج لويزكوواه
 ناك امد هد سائناا قوس ىح

 الف ةردعم كلدو مدع ارخأنم

 هللا ىذرةشناع لوق ىلع لكسب

 ناىورو طقس ب راما

 هللا ىذرةشناعن « هريغو دهس

 ناك .كص تائ..دقوا هع

 !ذاهل و هيلع هلئا ىلص هللالوسر

 , سائلا نيل ناك تا 5 هشىالخ

 همأد رادام طق ريزاك اصذاماسب

 نعميسعنوبأ ىورر هياككأ نيب

 ناك اماهتعهّللا ىفذراضد 1ةشئاع

 هللالوسرنم اقل نس أدحأ

 ل ا هاعدام مل _سود ءاع 0

 ىئ ودو كءبللاف الا هبادك ّئ

 لنآ ء اىطستإلااو طا

 هنا ذر ةربره ىلأ نع دازيدلاو

 لل اوسرنذأ دجأ قتلا امام-مع

 هسأر ىف لسو هيلع هللا ىلصدتلا

 ىذااوهلج رلانوكي ىتح هنع
 هد دحأذ_ثأام .و هسأر ىك

 د الا اهاس ر قد هدي ل ريف

 نايس نءاود_مآ مامالاىورو |

 تاافاسنءهللا ىذ رة_ثناعزع

 لسوهيلعهشا يىلص هللا ل وسر ناك

 عقرب و هل«: فص و هيول طبخ

 هناش باع و هنول ىل-هيو هولد

 لقعت وتدبلا مق وهسفن مدخو
 2 صل وع ع صج حصص سس سس جوج

 رك 00 د ااا ودوسلاع نمه.ءءادن لو واه«مندتز ومداخل عب هلك أبو ههضان فاد دو ريقيلا :

 هاف قرخو ف ش شيء فئلوا ماهذا تناكاسناب وثلاةبلغتو تانأ لاوتلاراومركملا يتلا حولا: فرشلاوهذ كلذ عمو

 قرعلانمد ةيوقهأ ١نملءةلارثك ًاوهسمفةنوفءالو رون بو «.لعمتلا ىل-ص 0 لوبن نمدي قاعاسلوا هعقريأ



 هباء ول اراذؤ* ءنأهع .افياعاو هر دودالو لك هب و فناك ل_قو لقا دوج ةلق هلا نم مزاب الو بدءطهقرعو

 ىلعهسقن ة مدد هما مق لمحف هتمدجن وم ود مدخل ناك هنااا الاذ_ هو ةوضأو ول لاك ىلءليلد ملسو هم و هلع هللا 0 8

 كل ع3 ةمدخع ران تاكو تاه والا صعب ناسنالاي دننانس 000 لعد رك راش اةرانإ و هريغ هم ل ةراأنإ و

 .لضال هنأ او هس2:4..مدىلا

 كك ربناكو ل-جناوهم-م 5

 ايرعةراتو افكو م ةرائ' راجلا

 باع كاذ فو ' ىد هسد ءاع سل

 ناس .ودابهالداشرا وعدا اولا

 ةءورعلذالكلذك هيوكر نا
 عمضاوتا || ةباغدمقلب ةدقزال و

 هةادفد رب ناكو سلا كو

 ةمكصفدرأ دف ىئالاو ركذاا

 قاسهنعهلا ىذر ني-فهوما مأ

 هعم بكر رأو ريح نه ه-عوسر

 مدقاذ' ناك ةراكرااو راغهلا

 مهكر ريف ن امدصأ اهل ساو نم

 مبا راد هبادجأ يصأي ودعم

 ريضنلاو ةظيرق فيمو بكد و قب
 نمل ء < موطخغراس ىلع ربخب و

 ادهو فمان 0 فاك | هيلع

 مظءأعضاو ”ىاو عضاوتلاةبامن

 هماع هللا ىلصهلرهظ دق واذه نم

 رفاظل وم-وياءةرصنل !نممل_سو

 ىو ر وفورعموذام مهلاومأب

 دعس سقن ءهريغو 0

 لاق امههنعهللا ىذر ةدامعنبا

 هيلع هللا ىلص هللالوبرانرار

 هلبرق فارصنالاداراالف لو
 هماعأط 2و وهبك ريلاراج لف

 ىل_صهللالوسربكرو ةقيطق»
 س.ةأاندهسلاه مل سو هم هيلعدتلا

 ملسو هيلعهتنا ىلسهتنا لو دى لاذ سقلاق هم مدس ىف عمن 1 ىامل و هيلع هذا ىل_د هللا لو ربحت |

 انحلت

 ظ ىثه نكلواللاق يلا ىلع ل وهيلع هنن ا ىلص هللا ل يي سلا ةعشأ نر 7 ولأ

 هياعدللا ىبلصهشال وسر نيد دوولا ناكوهدهعدهءىْذلك ىلا | اوس اا | ىلعد» اربأر ل

 درة فاذعالو هءاج تيبلأ ع نعد أ3_سيالنأماعلافاصابو ماع ن و رسلان و لس و

 برعاا ل ايقنيبو ل موهبلع هللا لصهللا لوسر نيب صاللاو مدقناك مرا ربشالا ف

 هللا ىضر ىلإ ركب وبأف درا قوش هير لعمل ماك قف و ةأيهم لااا

 ىاسانلاب يف هنعهللا ىثدركإ وى ضخ تدب له نهوض نم ع : غانا ثررأ 0

 هلنورخؤية اها اىفناك ىذلا م ىنأا لد نمل هقاك ةدعقلاىذىال 0

 كوع وع هو زغىف كلذ ل بقاهتم ل ردَعدال اواهردصى اتا ةءاربناقىا م رطل اريشالا

 هل لءةفهسنعهللا ىذد ركب لأ ارفسدهناهردصلو رتناكو تان" هلاالاةنو افاق >اورقنا

 اعدم قاب لهأ ن هىل- رالا ئعىذد دودال لاهو ركدا هنآ ىلا مب تثمب ولمس و هءلعدتلا ىل<

 رهفلا مونسانلا ىف نذأوةءاربر دب حرخا لاف هود وهلا مزكايلع لودي اعدتنا ىلص

 موبوهىذلاىارخأ ا مولةءاربههج وهنا مركبا اط ىلأنب ىلع اره ىف اوعّمحا اذا

 نابرع ٌدماا فوطدالو كريس ماعلا امل جمال لامر ىلوالاةرهباد_:ءريك الا عملا

 نءهلزالا ىف فوطأناههس ودهننا مرك ىلءىف مه لاق ه-ذءهللا ىذرةرب رهيب ا!نعو

 لخدالن اعد عبرأب لاقةىدانت تاكاذاعمل ل قف قاس لكك ى 0 أ تاكنت 5و6 ارب ىم

 هلثأك ن . هونار ءتييلابق وطدالثأو ف يمص ماعلا دعب يكالثاو نهوهالا ةنملا

 ماعل ١كلذ نم روف !م وب ةعيرالا كات لوأو هلد_وءالم رمت ةهيرادهع 1

 نولوش ةءاريبءادننلا اوهمساذانوك رسشملا ناكو مرح اءاضق اىلادد هوو هلدهءال نمو

 نمطلاالا كع نبا نيب واس .دهعال هنا رمش ةعيرالا ده نورتسدهسو هللا مرك ىلعا

 زيلسملا منو < اواكص مال ذاع بودي ءلع للاىلصرمأاءاو برضلاو

 7 ءوىا كالمام و هكلش كل وهاكب سشالا كل كد رشاله-واود وم ءاوصأ َن روعف رو

 لوقف ة ل_ءالاب ول مخ مىل-ج رىلءسلقةا و ءم,ملاجرف هوطدو كلدين امن الآيس

 قوىا لظلا هطلاخ تدل ن مئث ىلع سل تأ ىف: دلزأك تدبا»فوط أ | ميسا

 ا بااويايرشالا بون مهثمد_كاولا فوطيالناكو بنوذلا انهيفانفراه ىلا ظدأ

 الفهفاوطد هبءاقا اهيا ن مبوب فاطاذاوه د رغكي و | هريعت_ سد شد رق ١ مهو سلا

 مهد ناك اشكل فو ىعللا با. هلال كوع اوناكفادبأ هرجع لو ًاالووههسع 2

 بيئي ةوطد

 لعدقد اوفى مىدعال و عج رتئكافرصنتناام اوبك رتناامالاسقذءىعال هفااالهعمايذأ:ىا بكراناتدب ف بكرا

 هللا ىل_ضلاةنراجل ادرما هعمل !لدرأف هدم نبال هب اودوف و اهمدةعىلوآ | ةبادإا بح اصقىام بكر اه لاقف ب 3 را



 7 ل لاه هشالوسرا.ءلوهلاع هزار هد قوحا وه منلاف كي ديزيب لم أ هقلا ناد دعس لاف ىدي نيب هل الس وهسيلع
 عسب هر اذه ىلعف هفاخ ةماسا اف دهرا ىلعءاسمل_بو هما دننا ىلسض هنا ةقلا هذ هتأنا ور ضه»ىفءاح و قاخنْدا

 هدحو هيلع عسربأ ليل -وهيلعدللا ىلماريكر يشي ادمدعلالراسملا هن هللا ىذر

 مهمالهدخمتعزأ بنا وب رض هماعىش هوفاطنا ود لاءار وهبانث عدي واناب ر ف ةوطد

 نمنورعنأك بونذاا نما اورعث أب الزافتلق راهيفاشنذ آب ام هللاد_.هنالاولاك

 تفاطدقوا .رةماعرد سلت ”ةدحاولا تناكل قو كلذك ن ءرفطد ءاسناا تناكو بامثلا

 "كو ]وقت ىهو اهلي ىلءاشدن ودنا زعتاغا

 هل-االفهئمادباق « هلكوادضعن ودم مودلا
 ىلاهللاة زمر نملقددع ا تصدع مك ني زاوذخ مدا قباب ىلاعثهنل ال ازنأف
 لمقوى ١ ةندسلا لال: ىفةءاربةر وسال :تاطبأ:قز رلا نمتادسطل اوهدامعل حب رخأ
 الواتوقالاماعطا ا نولك أ نال ١-2 مار ىف صاع. ناكو بمطل ال دقو طشملا لب لا

 اواكمها ل ةفكلذ د1 عن نأقحأ أ اق رولسأ الاف مه كادي ن رووطعياعمد ْن نواك أب

 ءاءاعلا ضءيللاه ىرامدتلان هقاذ_طظطاءأ .طالا صء:ن اى واوذرشتالواوب رشاو

 عجدق#لاقثنا.دالالءوناديال ا لعن اناعلهلا وئدبطا العن مو اك ىف سأ

 لاةئاوف ةرياالوا و رم وأ اولكودل |وق لاف ىب هاموهل لاف هيك نءهةنا ض«:ىفهاكب الا هللا

 هللالوسر عهدة لاق بطاا نمش مو هيلع ىلع م ك-اوسدنءرتودالوفارمصتلا ||

 7 ةءه اوءادلا تد .ةدعملاهلوق لاق ىب هامو لاق ةريهسإ د ظاففاأ ىف بطل الو هن هيلع هلال ع

 مكسنالوو تح أم لرتامسءطا١كلذ لاف هندوعامتديلك طعأو ءاود لك نمو

 ا نكي نموهندمىلا هدهعندهعما ناك نمثاّةعا ربت كس وأش س ودماا1

 رك ,وبأ هلاك هسنءهللاى ذر ركبانأ+و> وهللا مرك ىلع لسا ل امناىفو ني رأىلا

 ةراما نعر 4 انأكز ازعل و هيلع هلا ىلمهنأ ةشفارلا تعزو دومأ مل لافرو ءأموأربمأ

 لو هماعدللا ندلخ درةءاربةروس ركن و مدع الو ةضفارلا ضءندر امعو ىلعب يا

 هيل ءهللا ىإا ص ىبن :ا| مذ ريال نم ةمام!لقاعلا ىذ ريف. كو هللا نمد «ول م انأ هن الث دعب

 ل هن نبا مامالا لاف همالك اذهّرءا رب نمتان ارم ال .ولل_بو

 جهناولزءيله_:ءهللا ىذر ركبانأن ارتاوملا مولعملاو مناف بذكلا ع نمنيبأ اد هو

 اراك هفاخ ىل_هيةرفسلا كات ف هتيعر "هل - نم هيد وهلثا ع ل ىلع ناكو سانلاب

 ل-ءوهملءهللا لصف درأ امناو ماعلا كلذ ميسا ىضذق ىتحة ني دا ىلا عجريم ونياسملا
 ذفالب درعلاةداعزءناكو دوهعل اذا وج وهلا مر 1 ىلبهستعهللا ىط ز ركبابا

 دهء ضقت هيفام هنءهللا ىذرركب والت واف ىا هبل هأن ه”ل>رو ؟عاطالاالا دهعلا

 ف ةرعلام فالح اذه مهلئاك لافوا وللعتاع رول و هماعدلل ١ ىل_ههلال |ود :رهماعدهأع

 ىلارك ذوىوا رلا كش هيديزمب لضغل او

 ىذااراجلا لعةماساق ىو 1

 ثددس نم ىراذااىفو هملعءاج

 لاف ةنعهشلا ىذر كلامر /سأأ

 هيلعهللا ىلصهننال وش وسر عم انلمقأ

 ىأتيدرل ىفاو ريس ن« لو
 ءاسسل ضعت و ريس وو ةبط

 ل و هلع هنقا ىل_ه هللالوسد

 هما عهقلا ىل_صهلنالو راضي در

 اينغمللا ىذ رز ةسمص قد 2 و

 ىاذأر ا|تالّقو ةقانلا ترغعذا '

 لاقث ةيادلا| مَمعقوأ أوأ تودو

 مكمأاملا لس و هيلعمللا ىلص

 (.هوظعت ن ودحول مهل ارب اري ا ذك

 ََل 0 روىل_>زلا تددشسف

 تيك دول و هيلع هللا ىلص هللا
 لجني داعم نع ع وه8فةلخ

 فيدرانا اً .لأت هنعهللا قذر

 يدب سيل لبو هيلعنتا ىلص هلا

 ىو رول _-رلاةرخ 1الادتبو

 ىكدر سانع نانع ىراضخلا

 ىل_دىنلامدقال لاف اههنعهقنا

 ةلمغ اهل ,ةّدسادكم لسو هملعللا
 نييادساو لهك باطلا مع ب

 ىناضا ا!ىوروهفاح رخ آو هندب

 هللا ىذر سابع نبا نع اضأ

 هللا ىلصهنئالوسر ىفا لاق امهنع

 نمل دقوتكم لسو هيلع
 هر دي نعي امهتءهلناىذر سامعلا

 هلة منقوا هفاخ ل_كقلاو

 انزعاراس بك رلسو هيلع هلثا لص هنأ اهقدص 1! هن وننلا ةريسا ارم ه2 ىف ىريطلا ب

 هر رره ولأ بت وثبك رالاًةذوإ_ءفاقىاهننال وسران هرانتتماملاق كالج 101 ٍر ررهانأ يلق هعمهنعهللا ىذرو َر رره وأو و ءايقىلا

 لاه مل وهيلعهّللا ىلهبك رماعيجاوق وفل وهنلع هللا لصهللال وسرب عت ىاّك سس افردي لف ب 7 ريأ هنعاللا ىذر



 مسدس هم هللا ىذرةريرهونأ اردد « ل5 بك رالاقف 110 5 ؟سامل اع كل أ | ةريرهادأاب 1

 يشاع 5 رك ذواثلا كتسسرالو « ا انك شد ى ذااواللاق كلج ر رهانأا لاق مل هو هيلع هللا ىلص بكر من ره اهمجامقوف وف

 ةذل كلاهملع هنار دوك دملا هك ىلاضيأ

01012037: 5717: 71 7 

 اهي ذىلعهنتا لوسراءلجر لاف
 ىلع هللا لوران رخآ لاو

 ىلع هللا لوسران رخآ لاهو اهذلبس
 هلقاىل هننالوسر لا_ةاهذط
 اولا تطملا عج ىلع م وهماع

 لاقفلمعلا كمةك:هلئال اوس را

 نك اوى 1 نا تاعدق

 هركف هنا تاف مكلمرغأتا هرك أ |

 هراعضأ نيد اريقمءارين ا هديعنم

 لأن ءقييبأ او قد“ انباىورو
 دفودقو لاق هنعهللا ىذرةداتق

 هيلعدللا ىلدىنلا ماةفىئاكأا

 هللاستذ هسفس :يهدحرتو و

 مسمنالاق دنع نم هبامصأ

 بحأأانأو نيد 2 انامل راكم

 نيش ١ وأو ر وم اك ١1نا

 لاا هنعهللا ىذر 'هلناونن ماع

 ملسوهملع هللا ىل_م ىلا تيأر

 .تايقاذا مالغانأو ةنارغملاب

 اها طسفه متن دن صا

 نهتافف هسيلعت ماش هءادر

 ىاهمااولاه هوه نمهدتع
 اص د |ىورودوادو أ ءاور هّمعضرأ

 دو هم .و ةءلعهللا ىلص هلنال وسرنأ

 نمدولا لمقأف [م وناسسا اس ناكر

 ا وضعيه عضوف عاضرلا
 قشاهل عضوف همأ تلبفأمث هملع
 ركل 11 تدساذ رخاالا هبا نما# 5

 لك اللاهتنمهت ”ىاناث حالصاب باص أ عأو رهو عالما 6

 ىلدالا لو هيلع هلئا ىله هلل ال وسر آ قد نه لح ددهللءكلدن وكت م 11 هلل !حازأف

 ىا ىأ ممنانمبو ةضئارلاءارثؤا نهد. ريغا ذهول اق باطملا معودوب رذهنعهبلا

 'ىسلهأن هلسرالا ع غلب الا سوه .اعدقتا ىل_هدلؤقءاحرك ذا. جب رعلاةداعول لءو

 ا نمئكاقهلح رالااهاالودوةءلا دع ع غلب الىاىنملحرالا ظفاىفو مُدَقنأَ

 ظ لحن 0 لب بلاط دبع نم لو هملع هللا له هما! ىندأهب ردد بأالو ىفندالا فى

 ءا.:ىف هلت وذ أمنيا سملا نمد لك ذانارقلاو ماكحالا سلمت ىلءكلذ

 ىلصهللا لور رىلعد دود ذولا تءبامت عسل ة دس ىهىتااة نسا ! هده ىف و 1 هءلعدتلا ىلص

 دوف دولا ةنساهال قىت>ملس و هيلع هللا

 »(لسوه. .اعهلناىلصهملعتدذو ىئااد وذولاب قلعت امهسضرك 0

 اًذكو هنا ارعطانزا اوهدقو 00 هيلعمدق هنا مدن دقذمدشن ن هريغىا

 نا ارش ىراصتدنو وىا ناةةئسر .رخ [فكلذوى ةرصخاا ف وعن كلاما هءاعدذو

 ىناك كلذ نأ دع_سنبا رذ دو ند نب ةةدمعب رسىف م8 قبدتو ةرجفلا لسبككا

 5ك ١ روما اواكرةرعهلاد_هاضنأ تار هش ىراصأ دقو ه. اعدقوو عست ةخس مرح

 ىابهذلا تاون رب رحلاةيدرأو ةريه باش موماءوىا 00

 هللا ىلص للا ةةلمثاةالن ورا ساما ارادذح وسمو .تاقاريف طسل ىه وةيدضوهدمو

 اولاقفاهذخ ؟١موطعت نان حو سما هذهاماوا يؤ ىلة-احالذ 1

 تقو.شت نسل !ىزلاو هم رلانم ءال اوههسلءامزراسملاءارقذ ىأرالأو اهكمطعأ ل

 مهيددتئءاوقتانيذلل مكلذن هريخ مكشنؤأ :زألق ىلاعتهش ال زتأفاسندلا ىلا م مهسوفأ

 تقوناحن اد _هبدحسلاراوإ_صينأ اودارأو تان الارامنالا انت نمىردت تان

 ١ ول.قةساق ٠ مهوعدإ وهب ,لعهتنا ىلص لاق قم حل دال اءارات رصعلا دم كلذو مهتداص

 نآ نآرقلا ملعالا ومالسالا لو هم هماع هللا ىل_م مهيلع ضرع مهتالصاوإ_صفقرمثمملا

 ||| نممكعنع ميذك ملسو هماعدتلا ىلصهتنال وسر لاف كالي ق ني[ ماك دق اولاقو او عن ءاف

 نالىا اداوهتتنا مك ءزوريزئيلل امل مكلك أوبماصلا مك:دامع ثالث مالسالا
 زخالاقو هل بأ ال هنال هلق نب ١ مالل_.سلاا هرملء سم | لوم اعنا ىل_مهللاق مهدحأ

 قاذو اهاتح/اودالا نمأرباوب وغلا نعريسشأو قوملاا» -أهنال هتلاوه جيسملا

 وشمل_بوهملع هللا ىل_صلاة:دمعهنا معز 1 رو شن مالعف ىواضفأ 4لاق و ارطنيطلا نم

 ْ ىل_دالاولاهودلاهنالوة:ناانيضربامغااولاقو اويضغن سهما اهاتل متلو هللادمع

 ش
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 هنا ىلص#ت !نيديسعلا فوهيدينيد هممأ رس فلو هيلدا ىلصءللا لودر مف ةعاضرلا نمدهوح اليقأمهسملع

 0 7 ةيسمب 3 ككسىاف ق3 لل لاف ةجاحتل || ل ىلن ١ اوس وو اهل ةءىف ناك ةأسهاهنءاجإسو هباعدللا
 كما ه4

 ىغدفوأ ىبأ نهاد -دعن نءفاسنلا ىوزوا- بام نمتغر 1 را ضعيه هتاف تاع يضف تح لم داز



 تناك ى راما هياور قوةجا اد ىذقمف نيكس لا و'لمرالا عمى شعت فنأب المال وئالصلا هيلع ناك لاك اهدنا

 554 دملادت 4 او نم ةدمل ولا تن اك نادجأ أماماللذب هاورؤق قو تءاش ثيح هيٌواطنتق ملسو هم وهماعهّللا لصدنلا 5 وسرد ذخأت ةمالا

 540ه هع زنك اهتج اطهر قاطن :23مل_س وهيبلعمتلا ىل-ص شال اوسرد دضاذ“ ىحهأ

 قاذكو صرالاو هك الا ىفشي وقوملا ىدي هللا د,ءانرأفاق داصتنك نأ سو هماعهللا |

 دةاىلا.عتهلوةب ىسولا لزتف زخف منع سس وه ءاءهنلا ىلص تكس سقرعط3 ايف قم اريطن نطلا نم

 لد هللاد_:ءىسعلئمنا و اوقو ميرغني عيسملاو ههنا تااولاق نيا هك

 مالسالا اود اقتل ناىف سهأ هللا ناو هملع هللا ىلصو الا نارثنم هقلحمدآ ١

 عج رثماسقلااأ مل اولانقذ ب ذاكسلا ىلع ةنعالا,ءاعدلا ىف دّمشواوعدنىا مكناهانأن ا
 لس ص ىن لح رلا نأ ٌماعهللا وموضع لاق ضءيموضعبالفن كل تأت مئات صأىف را

 تح دالا أَم منن او مهرخ 1نعءاوذخأ ىا اواصوتسا الا ان طق موقن ءالامو

 0 رقؤئرلا قوش ذمب# ملا ظفاف و مم دالب ىلااوهر- راودولاصو هوءداوؤ

 ىفو هوئءاليالوهوااصينا مهياعاوراثأف مهوراشتساو عاقنمق ئبوريذأ | ىو مهم

 ةءطاق وو نإ سدو نس >- هعم هو لهةأ لس وهملع هللا ا ىلص ميصأ الق دغلا ىلع وعداو مهنا ظفل

 ىر ال ىنأ ف ةسالا ما لاقت كلذد :ءوىا ىلهأءال وهمهألا لاق و مهنع هللا ىذر ىلعو

 ه-وىلءق.الوا اوكف اولهامت الؤهلارال ذامع مهاد زي نأهللا اولأم ولاه هوحو

 مو هماعهلا ىلص ىلا لاق كا 6 نعو ءالها.ئالاول ف ىنارصن ضرالا

 ةمطافو ىلعدم دحأ 1 وهيلع هللا ىلصلاف ذحأت تنك ماد .هللا ل وسراب مهممعالول

 لددباو راادزد ىف ةصقسوة شن د اعةدان ز رىااد»و ا وني سْللاو نسل او

 ىلعه ,وااصاب زحلا ىلع لب .وهماع هللا ىلص هوحطلاص و ءاساوانءاساو ىلا عدل وقهملع

 هلاولاق راك مهاب ةكوةضفلان مد.ةوأ "هل لك عمو ب ففلأ و رفصفف "نلدفلا

 اذ_ه همها لاك وةنعدللا قدر حار 1 نب سهاعدممعانأ موعم لسرأف انيمأ نعمل برأ

 كاذيةءادصأ ا ىفىدي كل ذا ناكو نيمالاى وةلاوه اذهذا اورو ىأ ةمالاهذهنيمأ

 ىلع ب اذ_هءااىلدندةاهد 0 وامأ لاه هنا ل وهيلعهلا لصننلان ءىوربو

 هلال صأ:-الوارانمهيلع ىداولا مرضالورب زان هد :رةاوذسملف اونعالوإو نارفلهأ
 ١ وكلم ىت>ىزاصنلا ل ءلوشلا لاحالو رهشلا ىلءريسطا ا ىتساإهأو نار ىلاعت
 هوح و ىرادلا ميةوىرادلادنهونأن وب رادلا ةرحمأ المقل سو هملع هللا ىلص ية ظقوو

 ماش |١ضرأن هءاض رآمويطهينأ لدو هيلع هللا ىلصهللال او.را ولأسوت ورخآ ة ةعبرأ و ميعت

 هدل-ذءنمانض مة ده وأ لاق مدس ثيحاوأس ملسو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر مهالاقن

 اهتر وكوسدقملا تءهلأسن هنعهقلا ىضر ىرادلا ميقلاقفذخ آن ضرأى ا فر راشتت

 م8 لاق انلّميال نأ فاخأف ب رها اكل مل كريصمسو مقا كال ملا ذهدنهو الاف ظ

 اثم هءبهذت 7 ىتد- أهدي نمهدي

 قدلاذخالا نم د دوصةملاوتءاش

 لقشادقذ دامقتالا اوهوهمزال

 ىف ةاامملانمعا اونأ ىل_ءكالد

 لجرلا نودتأرملا ورك ذا عضاوتلا
 مءثمحو ةرل!نودةمالاو
 هلوقب و تناك ةمأىا ءامالا
 ةنكمالا نمىا تءاش ثم
 ةيائىلاةراش اد. راسل

 1 0 ىف ةرصتا١

 هتمكسقلا و ةئدلاخراخ

 اهدعا] ةلاول كلت ىفاهتدعا سم
 نمادهواهعمحي و هرم ا. كلذ ىلع

 عبج نمد“ اربوهعضاو ديه
 مبسو هيلعهللا لصريكلا عا ولأ

 باف ىراضإاا هدر وأ تنمو
 هللا ىل_صهنءارب ىلا ةراشاريكلا
 ش قنا لص فصو وهمم ل« وهماع

 نيإ هنأ هيابص ا ضعب لبس و هملع

 هل سدس ىدي نيب هيئيك رابققم

 نمش حرخضالناكو ةباو دفو
 ىا هبامصأ نب وهو هسئارطا

 هنو علقوا هرفظ ع طد حس

 ناكر هطاواهسفاز حرطوا

 ريغ ماكل ت توكسااريشك
 مالسلا,همقلن ءأد تاكو: ةدحاس

 ع ركي وةك اصملاب هباصصا لي و

 هن ميوله طساع :ر و هملعل دين م

 مرغل ةوهنحتىتا ١ ةداسولا»هرثؤي و

 ناكوهب د لس اح | ىلع عطقيالو مهل ةمركت مم ا !بحأب مهوعديو هباصص أوذك وعممما ١ ١ اهياع سوما فهاع

 : هللا ىذر ىلء نبأ طمسلان نسال دؤهل , داصىلا داع غلا ذاف عمار قل او اونا !ىلصي و هود أه مآ! س اال

 ىذدنسأ ١ للا رىدح هد وص“ ىف ول و ةملع هنأ هللا لصأطأف هرهظ ىلع هس كرثدصمدق ةو ىلسد وهو سو هءلعدلل ١ ىل_ضديلع اههنع



 لدا رلاك ناهس ىادل عن ته .كفؤاتراغ !نالاح لد وعمتاطأ دقهّللا لوس رأت ال هللاق غ 6 رش : هتعدشا

 هلع هللا لصءرهظ ىلءامهتءهللا ىذرنيسخلاو نس اوامهئءهللا ىضر هنا !ادمعنب رباجة مه هءاعل>ةواك :رهظ ىلع ب كرش

 هللأىذ در رباجامها لاقت نيبكا ادا و

 ةماماةالصا اف لمك ثاكمنا

 صاملا نأ م ةيشأ بطر كأي

 اذ_هل مو امهئعهللا ىذز

 مهامع لاك! باررأ ١ لغ-كهال

 اولصو ثء-لاحلا نس نمهمق

 نيذلاو هو : عملا عم ةينسعملا

 الف فر رفحا م-هلأ اوس م رمال

 ركل نع ةدح ولا مسهعتع

 مف ؟ ةدحولان ع ةرثكحااالو

 نوس رغنوس رقنونتاءنونثاك

 بس نوءدش ر 5: ثو.شرع
 حامسشالا و ةفطالا حاورالا

 هرصن غازام ىلا هيو هرشلا

 هبرتانآ م ىك ارامذ ىطامو

 ةعطق هياقلغشب فك ىركلا

 هعص اًودد نم هاك اذه 2

 لس وهملعهلل ١ ىل_صه قا نّسدسو

 لس و هلع هللا ىلس(هعضاو نم وز

 فر.رمشلاىذرملا دوعتناك هنا

 قحديعل اورخلاو عرض دو اومونم

 ناك ادوهيامال_-2ة سدا

 دعت سو هملع هللا لص هم دنت

 ىلا ارظنفلمأ 9 مبدأ اردسدع

 مسالا ابا عطأ وبال لاةفهس [
 لوب 5 0 رفنل اف

 هد_ة:١!ىذلا هتلدلال وت اوةءروه»و

 سن نعىراذأاهاور راثاا نم

 عمايفةدامعلا و هسنع هللا ىذرأ

باوثلاةزايسوهللااضر عضاومم "ا
ر صداع نم اعوذ رض ىذ مرا ىقة

 ب كاشممثباطو ترطداذمهاداناض

 ناك اما وافد رخ رن نيعبس مهب نمدعو اهتم لبملا ءاحاداعو ءوضولان -> فاض نمدوادىلالوالزئمة.:1طانمَنأَو وو

 مد_ةنوامهناك ارلا مذ ةورلسو هماعمننا ىلصهللاسة ناك الجل اصتهنع 7

 ' ةعطقباعدخ لانك ذذلسو هملعهنتا ىلص فا لوسر ىل انتا يوكو نوربدج تدوهلأ أ 1

 0: -# يهوامه فرك دباك اذه 2“ رلا نحرل اهنئا معدمل هل“ ذاك مه بثكو مدآن م

 ْن :ونمع تدب مسهل به و ضرالا هلا ءاطعأ اذان ,رادالل_سو هم و 1 هللا ىلصهلنال وسر

 سا.ء كالذي د مش ديالا دبأ ىلا مال اوةالصا اه. .1«ميهاربا تدب دموطرالاو توريحو

 لاقو اباتكحاناطعأ مث بتكو ةنس- ن مل.دصرشو سدقنب ةع رخو بلطملا دعنا

 ل و هملع هللا ىلص رحاها !فامةرصت اف دنه هوب آلا َت ترحاهدةىنأا وعهم) د اوفرصنا

 نحب رلادتنا م بهتك ااكانا بكف رح[ ااكاناددعص نأ ءانلأس وهءاع انمدقة دما ىلا

 كت ىلا اصأو ىرادلا م 3 هال و هماع هللا ىلههللال اوسر دل # ىطااماذه مح رلا

 مويفام عسج دمتم رب مال سلاو 5 الصل ا هيلع ها رباثدب هوم وطرااوثو رع -ون وةبعتس

 وتمت اءاد فيها [نؤدبالا دبأ مهدعن نم مهياتعال ومها كاد تاهو ل: :وتبةمطأ

 ب واعمو بلاط ىلآن ب ىلع ونافءنيناغعو باطاتانب رع وةفاش أن مركب وبا كلذ

 لاه ةبظح لمومبلع هلا ىل ب بطخودرز 0 و بهاوملاق كاد لقنبتكو نامةس ىف نسا

 4 .اع هللا ىلصوريخأ هنع هللا ىذر اة نال ىا ةساسملا ريخرك ذو ىرادلا م مب ا

 ءاملانوقلياهلا اودرخل ةرب زج ىلا اووطق سف هتنءقس هب تهانتةرصا١ بكر هنا ملسو
 نكماو مريخ أ اللاق ان خان ولاف ةساسحلا ان لاك تنأ ملدا ور اناسا قلف
 لاَ درعلا ع نم سانانلق نأ ملاذ ديةملس راذافا هانا دفةريزلاهذ مب مكملع

 تافلاف هوقدصوهوعبتا وسانلا هن نم ادئاناق مكمذ حي رخئذلا ىلا اذ هلعفام

 لاق م 9 ةاع دو بهوان معدات ايم وام رعد نيء نعى و ريد ة الأ لاك مولرم اريسخكلد

 دق اا اهلثم بوف عط ًادقهناهان ريخأ رقي ممطأ ل هبرعلاناسيب لذ ل_هفام
 لو هيلع هللا ىلصدلا ل وسرهح رخأف ةييطرعغا هاك دالملا ت ؛طوأح وزللا فى نذأ

 ه-جرخامىلوأ اذ_هوريلا دمعت لاق لاحدلا كاذوةسطهذهلاةؤسانلا ثدف

 وهو لبو هماعدقلا ىلصهملعدفوو مدقتاك ىاراغصلان ءراكلاهبا ورىف نود_ى لا

 ةشوطا نميلاطى أن رة-هداو .تتو ى رمنالا بوس ادد اول رعشالا ري حق

 .ناعالاا ولكنءلأ اوةدشناق ةرآ مه هنو لهأ 1 5 امدقن كم ميةرلسو هبل هيلعهللا لصلاق و

 نأألا هقاسأ ورم وعدإن اما ا ٍَس , نمل لهأ جى لافو ةنانع : ةمكمحلا وناع

 | همانال ارعش اهل لقانا و بشل نب ددأ نب تدن هوماو رد لاس :رعشالاو مهعفر :ر
 | تفرع سل رقل_بوهماعدللا ىلههلتنادو يل تكفا لاك هندب ىلءرعشلاو هندلو

 برعلا

 دهشيلسوهماع هللا ىلصناكو كلذ دن ودام ىلا هش ىه نع مهزخت وههاج ىذتةمنمتاسنالا جو رخاه نال عدضا وناوي



 قييبااكو روريثكر بس ممتافذةلزعلا موقرثآو إ_سودلع هللا لصدي ىسأ كلا دك سف عدضووأ فير شا تناكءاو.ةزاذأا
 داك تح هل-ر ىلع هس أو أط أ طنيإ- شوب اهلخ دوذكهتدتقام لسو هءاعهقلا ىلضونا هئعهلل |ىذر سأ أ نءودك# ا نباو

 ك9 2 هنعهللاىذرسنأنءىذمرتااجرخ او ىلاهث هن اعضاّون إد سعي

 تناك اشير قت الهتو ادعنالو سو هملعهللا ىلصهقلالوسر بر مهلا ةقاطال هنأ برعلا
 دالءاانودربو نومة موةاادذولاة اهنا فلاقاحاوفأ هنلانيدىف او دو برعلا ةداق
 ندلمشق كلذ نم وع اوهامهيداربدقو مهمدقي موقا!لوسردفولاو ها دفاو مهداوا

 ىلءمدق هناف هنعىلاهت هللا ىذرزي هز نب بهككل ذنم نوكي دئلمحو لوسر ريغ مدق

 مف بدكووهاموي شوه نانا كل :ببو لو هيلعمقا لص هلا لوس
 لو هءلعهننا ىلص ىلا ىندي لجرلا اذه ىن ىو مهلا ىف تدث 'بعك همخاللاةف امه

 لبو هيلع لن اىله هللا لوسر قأة ريع ىضمو بءكم اق أف هددعام فرعاو همالك عوءاف
 تدق هن امهنم عمل وناكا ١ لهأ سلا# ناكرهزامهابان كلذ :و هن نمو ةمالك ع مس و

 نم بيس دمدق هنأ ام نءىلاعت هللا ىذراوهدلاو ريهز ىأرو لسو هماعهقنا ىل ص هثعرم
 نامزلا رخآىفثعس ىذلا لس وهيلعهللا ىلص ىئلايهلواقهن امذهلو انتءاءديد مهنا وءاوشلا

 الو اوان ا لسوهيلعهللا لص ىبنل ا اوكردا نا مهاصو او كالذي همنبربخاو هكرديال هنا

 نفل دو هملع هللا ىلض هفرصنمن اك لفل ٌدديصْعا بهكهمخأب ريغ مالسارعش لدا

 لوسرو ح2 نممناكو ريهزنن ىعكه خا ىلا هنعىلا هت هللا ىذر رك بتكف ئاطاا
 هودحمي ناك الاجر مب لقد و هيلع هللا ىلص ناو كم فب ريع )سو «ءلع هللا لص هللا

 ىلصهناو بهو ىلا نب ةزيمهو ىرهدزلا نياكه سو لك ىف مهضه:برهو شد رق ءارعش نم
 ىلارطنةحاع كس: ىف الن اكن فول ةل راه نب بهك مكذم ىقانملاقلسو هيلعفللا

 ناومالسالا مدقتا فهيلاطيال اوامث "سادس ا لد ال هناقلس و هيلع هللا ىبههقنال وسر

 ىل-يبا نيريهزنا|سراوغلا يلا نبال باسنالا سعت ىفو كتاخىلا تاق لهن تنا
 هتاوأف ىتاففهلوانتالىكدتددخءا معلا نمىلاّقل ااهسمانملاف تب ار ىفاهدالوال لاق

 ههبتماو هقد_صدلق مك ذم هكردا نوف هكردأ الاناو نامزلا ادهىف ثعبىذأا ىلا هنا

 هنا بهكسح ماق وري هلبا هن نمآ سو هساءهللا ىلصا د#تهقا ثءداملف هءىدتي
 هللا ىلههللال ]وسر خام فاهتعىلاعت هللا ىذربااطىلا تنبأ اهماببندشنتل اول لرسشلا ىلع

 دوكي نا عئامالو ىا ثددحلا هناسا نعطقال ىديفف بعك عقو نئالاّمف كلذ ل_سو هملع
 ضرالا هبتةاضب اكل اايءك غابالفل_سوه_هلعدتنا ىلص هللا لوسرءاده ده ىلا مض
 ل وسر ىلا همم ند اديد لفةلا مال ل وءةموهث ول وقنا اوراص وهو أ دعا هيبقدس راو

 رك ذو ة .و هماءهلنا لص هللا لوسي !محدمىتأ اةدمصقلا لم عقل و هيلع هللا ىلصدللا

 مث هلوتيم مولا ىلقذداعس تناءاهعلظهىتااهنعىلاعت هللا ىذر هيدثا دعا فج رااهيق

 لمحر ىلء جمالا اوةالصل ا هملعهنا

 هلعاسك ىادقءطق هتاعوثر

 كلذو مهاردةعبرا ىواسبال ل

 دا عضاوتلا نطا ه,ظعأىف هنال

 حورخو عالن اودردت ةلاح ميتا

 الأ هللاىلارتسسو نطاوملا نم

 هناف مارحالا نمه..فام ىلا ىرت

 سئالامارحادارملان !ىلا ةراشا

 ىلا نيراغلاب اههشت سدالا ا نم

 تفةوذال ةرك دن: نوكملو هللا

 هللا ىلص هّسءاتىف لاق و قرقملا

 ءايرالاخت هل ءجا مهللا لسو هءلع
 اهشءهلاهاذ_هو ةعمءالو همف

 نمدحاوك هسفئا اًدءوالاذت و

 ميظعىل_ءالادنوكمف داح الا

 نكن وكيالءاي هرلا ناله هضا ون

 حنغت روكدامناو ثرل-ر ىلع

 ساالمو ة_سفتبك ١س ىلع

 راوك أوةربحم ةم-ثغاوةرخاف

 هللا ىل_ص هنا عماذ_هةضْضمم

 ةخلاءذهفىدها مس و هلع

 الأم هيا ىدفاو هندي ةنام

 نع ءادهأام لج نذملثع 1 هبال

 هسمف ىطعًاريعيهذع هللا ىذ ر

 وباهاوراهلوءقىلافران دهنامأت ١

 هءاعوللا لصءءضاو نمودواد
 هءاسحيصلا ىلصاذاناك هنا لو

 انهيامهتنن انةئيدملا ل هأ مدخ
 هدب رأي كربلا نوديرب ءاملا

 اهيفمدي سمغيفةدرابلاةادغلا فهؤاجاعرف ههفهدب ستالاءانانؤرافلسومملعهللاىلصةفيرمشلا ثا لح 8
 كلذ وامهريغو ىذمرتلا و لصماور م و هيلع هللا لصهعضاو لاكوةةلخ نس -و هقطظا دن نه نما ذهودربل !لجال عنسعالو

 ا معنا ىورو هدعد الل جيش ادكهوهلاعفا ىدتنب ولغاخلا لعلو هل قسى دلك لهدأ مهئمدي رقو سال هز و ربى ءلدلد



 ةمأالا وسبع نس ةدرانادغ قعئتعناك ا امهتلاواذطاسانلا ل ةشأإ وه ءوةءاعهللا نص ناكه نئء هللا ضد سنن علت الدلاىف

 د !لوائتامو هتعفرمصن ىذا او»نوك د فرم هس القمل ىجصأالا / طق دس اهلك ام وهمعاردو ههجو ل سفيقءانملاب هيث أن

 هرشعلا نس ناكهنا سو هملعهقلا ىلصهعض اون نمو اهعزنب ىذااوه نوكم ؟ 414 يد عزذالق اهانادلوانالا اطقددي

 قنهعم مان ناكف هحاوز رَأ

 اذئاستناكو لود تاو شارف

 للا مايق ىلع هتبطاوم عم
 دارأ اذاف نهاد_دا

 انهكرتف ماه هتفيظول ما.قلا
 ىللءالا مامقنمةسةمظ وني عمل
 اهكرشءوب ودنملا اهقسءاداو
 نااذهن ملء دقو فورعملاب
 ىف هتحوز عمجدو زلاعامجا
 ىف لكمون نمل ضف أد ساو شارف
 عاجلا ال سأ ١الادصةلاذا شارف
 امص رحاهااس نمفرعنا اسأل
 ركصأتاف اعءم مان نأ ىلع

 اهوركم دكر تنوكيو بابصتالا
 عاملا اهعم همولنم مزايالو
 لبو هيل علنا ىلص ةعضاوا نمو

 هللا ىل_ددهنا ناكسشل اهاورآم
 لءربىا ب ورمي ناك لنوهيلع
 تائب ا مءهللا ىذد ةكاعل
 لو واق داد دواهءمزيعلب راصنالا

 ةريغص تناك امبالا ميهج قرت
 هيلعدللا ىل_صدنا ٍل_سهىورو
 هللا ىذرةثثاعتبرشاذا لسو

 ماسوتع
 ةراشاب رمش واهكعض ومىلع

 2-53 نم اذ توام دب ص رىلا
 اذاو 0 .و هءاعهننا ىلص منار
 ناكساو نيعلا باقر ع تقرعت

 عمما اق

 مماص وه :واهلمشي راهرحف 3ك 2 ناكواهذ عَ هوم ىلعدأ عض ذوقهذ تام ايلا ه«ساعىذلا مظعلا اودو٠ ارلا

 : 0 ءاب الا

 | هبادغف ةقرعمهنسس وهن تاك لسر ىلع لزتف ةئير دلما مدق - هنعىللاعتدتلا ىذرحب رخ
 ىلصهقال اوسر ىلا لح رلا كلذةلراشاف عبصلا ىلص ني لب و هملع هلئا ىلص هلق ا ل وسرىلا

 | هللال وسرىلا ساج نا ىلا ماةوهتمأ: اوهملا مقنهللا لوسزاذهلاقو ل .وهيلعتللا

 هرمض- نموىا ل و هيلع هللا ىلصهقنال وسر أكو هدي ىف هدب عض و ولو هم و ةهلعهللا ىلد

 | تنل هفانإ مامات دم نمأ:_.سل اذ -ةرهز نب بك َناهللال |ودابلا ةذدف :رعال
 اناهلنال اوسراءلاةف معنى هملع هللا ىل صدقت ل وسر لا ةفدب كءدحان ا ناهنملياق

 هةذعبرضاهتلاؤدعو ىءدهللالوسرابلاةؤراصنالا نممل_بر "و ةريهز نب بعك
 ةدممقلادشن الف اعزانا ثان ءاحدةهناؤ ٌكنءهع دوو هم .و ه.للعهلنا ىلصهّلذ ل وسرلاق»

 الذ نم هعممام كلذ ىلع ل ل_.ةداصنالل ضرع اوني رحاهملا اذ حدمو هر وك َذ دملا

 ناك اذا عةاواذ_هنا هم هءفو هظمغي أمثنيرجاهملان م عملو طاع ام ىراستالا

 كال: لع هنا مدقتامرهاظ وهاد شمل بقلم تاك اذا او تقولا لذ ىفكاذأشنا

 اهعلطمىقلا ةدمصا امهحدق راصنال !يبضغ كلذ د:هفالفرك ذاما ماس نم ىلا ةدمصقلا

 راصنالا ىلاصنميئةمىف ٠ لزالفةاملا مركهريسنم
 تايدشنا.14لاقو مه- ام ىلعدذس ىذلا وهلد وةبلع هبا ىل_صدلا لاقءوىا

 الهىاالولراصنالا نود , رحاها حده ىلع ا لو هيلعهّلل ا ىل_صاش رود اعس

 1 و هيلعهتلا لصهدشن الو ىاكلذ| لهارا هئالا نافريخي راصدنالا تركذ

 لافو

 لولمسمهلئ[ف ومس نملاوم م هنءا طمس ف.سأ لوسرلانا

 ب ةنواهماهارتشا دقو لسوهيلعدقا ىلص هءلع تأ اك ةد 20 .و هيلع هللا ىلَد هيلع ىلا

 اهفبمكل عندش ادهيىارتك لامبسعك لآ مام نءىلاعتهللا ىذر نام ىلا

 تاماافاد»ا لو هيلع هلا ىلصملا لس برت راوالت ان لاقف فال وردت

 مةمماىب ءافاشامتراو اووافاانب , رمعل هش 7 ونءاهدخاه_:ءىلاعتهنلا ىذر تبعك

 دعبىا رامي دة امثال سابعا !ىءافاشلو وا حافلا اهاركس !سايعلاى ءافاغ

 ىلع تناكوانوكر واسوا ب مهفاك 1 ىلءاهببو رطب اوناكوىا م١ قبةلود صارقنا
 هلع هللا ىللدهند رب سامعلا بدع تناك ى خاآنالاَقد هدو مدلاب تئولت ول“ ةنيدرددقملا

 دئنيحو لود ذو نغفكلذو انامامهل هيك ىذلا باك عم" لب الهال اهاطعأ تلا لو
 ةدربلا هذهاماو ةمماىبةلودلاو زد تدّف هنعىلاعت هللا ىدر بوك ة ةدرب نوك:

 لعلف
 نحو نم طلال كل ذ لك متاصوهو .*“اسن لمعي ناكل ولعه هنا ةحسسلا نسل !باعصاىور ونال هاور
 دم لس هيلع هللا ىلص هن اءاج وهعضاو لكز هقالخا تاس- نكالان دوكيال اذهو نوهمةريشعلا



 يوتا وقأ تلعف تعيشاما تعبشاما ىللاقف تااق هبكنم ىلع ةئكشم هو بارا: نوبعلب ةشداسا كلارظات ىهو اهرتسي
 ضهر لس وهيلعللا ىلصهللا ل وسر عم توج رختااقاهنءهتلا ىذوةشناعن ءدج أ مامالا ى ودوع ل نس لاهو ىذ#هركأا
 قامتلاف عارم قتفاومتقت سانال 544 مل سو هءلعهللا لصلاة نديا لو ملا لج لهن راحاناو هراةشأ
 تكلم ع منسق كةباسأ ى- 021 227 2 بإ؟إا(( سس 27777 يي ثبتت

 تنعموتنديو معللا تاس تسع
 ىلا ءثهننا ىذا واعمن الاه هنادجر يشك نباتد ٠ ارعرامتلا ةنمقىف ناك م لعل

 هراغساضءف هعم ترش !هئراو ممهرد فلا نيعيرأب بعك لهأن مها فلنا دسنعتناكى ٍوااةدربلا ى راسا همع

 ىلا«ةلاف متاوم دة سائاللاَةو

 كدضي لعق نة... كةباسأ
 كلدلافامنا و كلَ هدهل وهدو

 اهرطاذ اين.طتو اهياتطلت اهل
 لاك نم كلذ دو اسهنء هللا ىذد

 كىورو )1 و هملع هللا ىلصدعض و

 نءطسوال اوريغصا !ىففاربطلا

 نماده لاق ودادغبدحا هس مهئمرك" لااهدسحلا تن او.سنايعا اونو :ومالا* اهلها

 بوكا داصو ةمضترا ذا #_ساب سمك ريل ئنذ كلذرأل كل وادحتر وهشملاب ومالا :

 نيهلا دمعك مالسالا ن ءْن :روبذيْن ذأ ١ ل-سو هم هءاعهللأ ىلصدي ءارعس نمهنعىلاعت هللا ىذر

 مو هيلعهللا لص مدقاإو امهنعىلاغت هللا ىذد نيب راصنالا تياتنىناسحو ةحاوز

 الهنا مهرب: نم ناكو ؛ فيش دنور مثلا كلذ ىف هماعمدقناضمرى اوس نمةسراملا

 ىذردوه..منيذو رعدرلا عم مدا نع لو همل هللا ىلصهللا ل ودر فرصلا |

 عج ريثاهلأسو للماك 2 دا ىلا لصين ا ل بقل سو هما عدنا ىلص كرد ا ىت ىبح هنءىلاعت هللا
 لل اوسرانةورعهل لاف كول فمما لسو هيملع هلل !ىلص هللا ل اوسرهلل اَةْذ مالسالاب هموقىلا

 ىدرحر 3: ,هراصاا نم (ةياودفو) م ) مهدالو أكو أى ام ه راكب | نم ه ميلا بح أ انآ هللا

 هّنفا ىشددنالى موفر ولالا: ايرمالءالاىلا هموت وعدي ه:ءىلاعتهللا ّْ

 رهظأو مالسالا ىلا مهاعدوة اع ىلءمهل فرشأا لف اعاطمامم < مييفناكه نعىلاعت |
 ه-:ءىلاعت هللا ىذر هنا ظذاىفو هل: ةف موس هباصاف بناج لكن م ليئاانهومر هني د مهل
 ٠ ودعت مهأ حد و مال_.ءالاىلا مهاعدؤ هاعن وأي ف .ةئدن . اذ«اشءفئاطا!مدق

 عاطو رسل ناك اذا قد هدفعنم اوجرفنمعمءاشغ نكي لام ىذالا نم هوهمساو |||

 تو؟عنال.قهلل قفل ةقم مسافدقت نم لج رهامرف دهشتو راد ةفرغ ءىلع مأق رجلا

 ىفامالا"ف سلفا هقلااهقاستة دار شوا هفا مك أ !ةهماركحس لاةفكمدىف ىرتام

 ىو: ةداف مكنع لعرب نا ىلوق لو هلع هنا ل ضدهللالوسر عءاواتقنيدلا ا دهشلا

 سي بحاص لثكهم وق ىف هلثم نال - .و هلع هللا ىلص هةحق لاف و مهعم» و:كدق موعم

 بي-وفو سةرو-قةروك ذملا ىادم وقيلةةذتان الانيلسرملا اوهمتا هموقل لاف هنا
 سي هم« 1 لاه سارلا نأف ساملا بأ هب هيدا ارملان أ نةح ل مسلالاقو ىرب نبا

 نيصح نب ةرقدل لاق رخآ ؟صخش قس ىف:لاةلا هذه لثم )سو هيلعهتتا ىلص لاق دقو اًضيا

 مالسالا ىلا م هوعدب ضاعن لاله ىبىلا مل سو هيلعدللا ىل_هىبنلا هثهب ثرطا نياوأ

 هو رعلةةدعب تماق اان نا مسي بحاص لش هلم ل سو و هملعهللا ىل_هدلاقذهولَ 2

 اواسادقو برعاان ءمهاوح ن«برخ ؟مهاةقاطال مهنااوأدو مهن اورقثاومنامنا ارهش

 ورع نب لملابد_هءاوملكذ الجر ل_-و هياء هللا ىلصهلل الو روحت او ري نا اوما ظ

 ىعب مسمن نعيش او

 ام ولا ولاك مهنعهللا ىذر ةءاصعلا

 ملسو هءلءهّلنا ىلص هللا لوسر ل6

 قأماهتءهللاىذرةشناعتس ىف
 لو هيلعللا ىلص هللا ل وسد
 هللا ىذرذإ-سم 1ث نم ةيندض)

 ىلسىبنلا ىديزيب تءضوفاهنع
 مكيديأ اوعضلاةف 1 و هيلع هللا

 هلا اس ىنلا عضوف لك الاكا
 ا ٍدبأ اةعضووهدب سو هي ,و هيلع

 ابنءهللا ىذر ةدثاعو انك م

 ةفدصلا تريد هتلعام اوط عصا

 ىذد ةلسما تدب نماسم بى ىتلا

 اهماهط نم تغرف انف اهنءهنا

 ةفصص تغنرو هنهضوف هيت اج
 هللال وعدل اةفاهت رسكسف ها“ مأ

 مان اناواك سو هيلع ظنا ىف_د

 0 ةشئاع ةدحك نمىا هللا

 ىلضناك ظماي ىراضلاها و رثيدحلاادع وءان ١ناكم# ان او ماهط ناكمماعط لاهو اهنءهقفا ىذرةإ-م ااهتنه ىلع مث م ما

 ىف ل وهيلعهللا ىلصونلا ىلاّبن رض ماعط| يف ةةحتي نب ص :ّوملا تاهمأ ىدحا تاسرأفهن أس ضعيدنعل هر .وهسلعهللا

 ىفحاك ىذا ماعطل هيف عم ب ل تعج ممةفصعلا قلفو سو هيلعهقناىلص ىبنلا عم تقافناف ةفصعلاتطقسف مدام ديان ٠ْ



 اعف ترك ىلا ةويصلا عئدفاهتس َك ةوه تلاد ع نمتشم» أد مداطنا سدت ثمكمأتراخلا وق و ةقدصلا

 ىلان ا ىلءاوة فاو ترسسك ىقلاتنىفةروسكملا ماو
ا فاوغاتخ اواهنءهللاىضتة شاع هب اهتس ف نأكل

 ماهطلاءاس تل

 يهتم الرج ليلو! ةميتسل د ةيفمابنا ىيغأ فو 7 ةل-مااهناةياور ف ءافاهدتء نم

 . اهنء هللا ىذد ةشناعنع ةباور
 همس

 تمدنو ىىبف:ىلا! تعسر مث تاه

 لاق هيراقك امهتتال اوسراَتاَدْو

 ىقءاحو ماعطك م اهطو ةاناكم انا

 هماءهللا ىل_ص هنأت اباو راض عد

 ىابيلع برغي ترسكن يرو

 ظ هةارح خمس وف اهعيم و اهلير

 رأس نواس جتريغران' آف رمدلا

 ا نى شخ هناللع هيت اى أف اذ يف 0 وع سمن ةور ر ا ثاكو

 تدسالاذو اماخا اى هل, اهأ بسن ١و لمااند بعيد وعسماأ ولك لبقو: ودو رعد لعفأكهيلعقي

 فارهشادجا نال نبل بح رشمهنمرافن اديس عم اودع .ذالاجو يماواس 7 7ىت>الءاف

 نيدو رعاضدأة ةوسنرمشع ىلع ملا نكوذ وذ ذرمشع ىلع ة جملا نيغااءن الغ لسا فب

 دوه سم لة و اوهللاد معني نايف دروع نيدوعسمو بةممنريدو» اعكالذكو دووم

 | مهال- ررمشعةهست 1 بو هيلع هللا ىلص ساء دقو ةي و بق ن 15 «مهلكو اعنا

 ْ وهو صاعلا يبان ناك مهئودنم ول مهعس ر وهو لدا يهيم ني هناك يفاضل ٍفارشا

 |لوبرريشملاعرميم بهدذ ىةبل اة يعش نيةريغملا وهلة دملا ماوي رئالف مهرغصأ
 هلىلاةفورهخ ا هنع ىلاهتدقلا يذ ر ركد وب اهبةلف هلع مهمو ا لو و هبلع 7 ىل هللا هياحيسيو نص كال

 ف هةعيلاعت هللا ىذر مهلكو ىاتري ريقملا جرح رحم هيلع موم هو ل2 هرب أ ل وهيلع 0 1 ا صانتلا ىف هللا ىلصهقنا لوبي ىلع هن«ىلاعتهللا ىذر ركبوب الب دذ لعفف هند اانا ثوك ا ىت- للام < اهيلعىضطقو ةريغلا هلا ليسو هيلعهقا ىلسهقلا لوسريلا ىنقيستال يلعن مسقأ هع ىلاعتهقاىذر ركب ,ولا 0 هلعو هلحدي زادباعصا
 مهب مدقمت اجايصوعىل مو ةءلهاجلا ةدحالاا وبأفر_بوهءملءهقبا ىلصدلل' ل وسد نوم 0 . 2 مانع هودععأا عدوا

 نارفلاا| وعم-دأ ىا دصسملا ةيحانىفةبقمهابريضف لبو هي هيلعمللا لص هللالوس ر ىلع ُُ 0 اوس تناك اذكه هو

 نوةلحوم وب لك مو هيلع هلا ىلص هللا ل وسرىلان ودغياوناك راولصاُدا سائلااوربو 1 2 هداوزأ عم /-وهملع

 هيلعمتنا ىلع !ىلا بهذا وعجراذا نام ءناكسف مهيارسأ دنع صام ابان نس نامع 000 د نع ردسعيو نيياع

 تهذايقان مسيو هيلع هقلا ىلصيبنلا دج اداونآر ارقااهيرغمّسد ونيدلا ن ع هس 0 بريم نولع ماقأ ١تاو نونع

 لوسر كلذ بعاف هيا نع كلذ مكي ناكو هنعىلاءتهقا ذر قيتدلاركب نأ ىلا لف دوهف بذغالو قلقويغي نم
 هلل | وي لسو هيلع هنا ىلص سرا مود < لج مهيأ تاكو همحاف بيو هب هلغرتا 07 هللا نارغ !"اهل دنيا صي رح ميسر

 0 ١» ومودحلا م اكءاح و نيموذجما ىلا رظناااروعدتالع وذرملا فو عج 01 لا ةعياباتا مهتدعي هيلع دي دش ى !همل ع رع

 ايعو ةريطالو ىوذعال لو هياجهقنا ىلص هلوقب ضراعماذهو نيحتروأ خردة هنو تيدر مهاعوشي كيامىا

 همم اهلعع -وءديدحاواماعطموذخلا عملك آو وعيا ىلد هنأ رخا ثدداحأ ىف ها دد و سلب 3 راات ىلا ةراثا

 ! مودخللا نائما ادنمالا ناب بمدحاو هيلعالك وبوهللابة قت هللا مسن لك لاه وةهعصقااىف ف ع ةريغلا نماهئءر د باهت

 ظ مدبعو هبايعا ىوقنمبىلع داوم :طلاغازاوجو ا زاوللا نايبلهتلك اًومو ىداشرا ابو اهاةءنوكي ةلامط كل

 : ٍ دخأيف هبىدمعمانيئر ودلا لو هيلع هللا يلصرعشاب مت نمو هنابمعا فض نمىلءاهراوح ةريغل هير !ىذلا بضغااةدشا ش

 دبنعوطايتحالاو ,ظذلبا قب رطبناميالا فيه ضااولكوتلا يرطب ناعالاى ولا ةيشناع نع ىل_ءيوب احجوخأدقو

 ظ صامل ىلا نيانؤع م6 ماع صف هوبالد رانبلع هاهلنالوسراناولاو مهذارصلا هللا ىلسىنانعابن عمنا ذر

 حس ص حم ةأ رااىاىريغلاَن البو هملع
 1 يام تتنك لاه هنءهللا ىشردوعسم نإ: نءفاربطلاورازبلا ور وءالعأنمىداولا لغسارص.نالىرغلا ٠

 ههجو ريغتن هيلا اههمضواوث اهيلع قاف لجراهبا !ماقفةنابرعةأ ماتابقأذا هءاصصا هعمو لبو هيلع هللا ىلص ينلا عم ايلا

 ةرغلا بنك هلل نا ىريغاهيسج ألبس هيلعدق للفن هنا ىلاهييجاهناسلج ضعيف لسبو هعمل لص



 هللا ىلصىنلا تين أتاها نع هللا ىترةشئاعز ءبهاوملا فود عرج أ هناك نونمريص نذ لاجرلا ىلع داهلساو ءاشنلا ىلع
 اآهاتاقو تبأذ ىلك اهني و يب لسو هيلعءقلا ىلص ىنلاواهتعدقلا ذر نيدصؤملا م اةدوسأ تاقوهلا مهطةرب زخملبوهماع ١

 ىدايّتءص مونتأف كهيَح راهينذمل ال وا اك امااهاتلقفتيأف ىك

 ىلاعتهقلا ىشر قبصا !لوقاو نيدلالعتو نارقلا ةءارقو مالسال اىلع ل

 فةَقفَدلا ىلع مص رثخأ نممالغلا ادهتد آرىناهنثال وسرأب لبو هد ه.لعهللا ىلص هلهنع

 هللا ل وسرأب تاقلاق صاعلا ناني ناثءنا (هبا ودفد) نآرلا لعت ومالالا

 اندومددع او ةالهلا مويبفشاف تعأاذا ىللاك وم-عماماتن ألاف ىيوقمام !ىئلهجا
 هللا لوسر نمد وموت ىدعىدااود ص اعلا نب دعس ني دا ناك. وا رحأهناذأ ىلعذخأيالا

 هنلج نمور روك زمادلاخ4 يتاكلا ناكو اناكمهل بنك قى لدسو هيلعهللا ىلص

 هاضعن ا نيضْوملا ىلا ل_ىوهملعهقلا ىلصهلفا لوسر ىلا دش نم ممدسرلا نوحرلا هذ أ ممدسن

 حوو هيامث عزت وداوع هنااا ذنمأ ل فيدج وندؤد ريش د شمال م رحوددصوح و

 هءاقش وةشْسك ةضءود اوّل وشهر مثلك هاذعأا وفئاطا ١ وهل قو ف :اطلادا و

 اماعطنومءطدالاوناكو مره ما رع هيام 9 ودصناالا ىذم .رتلاودواد وك :ورو

 لوسرا اولأس .وأ وانا دااع نملك 3 « تحل نوميلعمللا ىلصهللال اوسر دنع نم مهيأ

 ظذلقو همفةال_صالنيذف رجاللاةفةالبصل' مههأ كرتين لس .و هيلع هلل ىلض هللا

 نيل

 ثالثدعالااهمدويالدي رئااهلت ولو ود ١ اوناكو ىائاللا ه ىضوووتص ىقيىبلا ةيعاطأا

 واهو هس هن رولأ سا ولازالف كلذ هوه: طعهللا ىبص هللا ل روسو أت هل مهتم نحن نحس

 مهم وقف مال_.ال ١ لخدءاكلذياو دادأ || امم و دقدعيادج او 00 ا

 الدقي لعفلا للص ال وسر كلذ مهلع فا ناهمدس عمها و مهثاهقم عاتب رالو

 مهوفوخو مكمالسااوقك !فرقث بمكان اةناكمهدس مهل لاف مهجورخ دذعو
 هاني متيظعاووم نأمل دو .اءهقا ىلص اد 42 نأ مهوريشأ او لامةااو برحلا

 انيلءعضرعف سانا هلت ادو ب. بلان رهظدق اظلغاظنال_رانم-اولاق مه يلا
 اودصأم ل اولا-ةفادبأ اذهل منال هعمطناالهتئاواولاك مدقتاماورك ايدابجلا نبا

 هللا ىلا“ 0 : او أ نيم ولكل رك فرش *تدكف مكنصحاومرولاتقالاو 2 ةوحال_بلا

 كلدد_ٍذعف قاف وطعاو هيلا وهجراف ةقاطن ما. اامهتناواولاه 9م ,واقىف يع .رلا ظ

 مكيواقن مها عزتي نأ اندرأ اولا انومتعك مل مهلاولا ف اناساو هأ: .ضاو دق مهلاولاه ٠

 ثعن ل و هملعهّلفا ىلص هللا وس رلر م ماع مدقفا مايا اونكم اولا ناطيشا اةوخحخ

 0 اورفو) ةمغالمإا مده امهم اعتاب ىذر ةيعش نب ةريغملاو ب رجنيئابفمابا
 د د ا زن نم ت3 د ك9 ب اسم ا مسا

 د و فرطتسيا_جىاتيدابلا دوج وع _وميلعهقا لم ىنلاىداهثأكد ىصشالاما رح نيرهاز

 / مهل كرتي نأ هولأسو كلذ ىأفرهللا برشو راو «هللرقي ناو هبفعوكجهرال ا

 أف يقث م-متءاجاناف رهللا برعثوانرلاوان لا كرت نأو ةمغاطلا مده نأ انلأبب هيلع

 اههجو اب تنطلق ةريزس ملا ىف
 هيلعهتلا ىل_صهّللا ل وسر ضف

 ا وهدف ىلع ىضأر عض وق و

 (صاضقاههدبو ىتطل اةدو ا
 لورد ىهجواهب تنطاف
 ةريزدلاو لوم اعهللا 0

 ءامهملع ب صد :واراغص عطققي مهل م

 قيقدلا هاعرذ 7 ”اذافريشك
 هلع هتريس لمأتن ١ "هل_جلاو
 ياضاوهلها عممالسااوت ةالصلا
 8 الاو« ارق نموهرخسُعو

 نك املا وفا.ضالا ولمارال او]أ

 هلماوباةااةقر نم غلب دق هنارلع
 قول اهءاور سهال ىتلاةراغلا
 هتتادود_-ىقدة-كثد ناك ناو
 قراسلادب طق اع هادو هقو قو

 تاك دقو كالدرعغ ىلا ىنازلا ردو

 هيادصا ففطالو لسو هيلعملنا ىلص
 خيو وامعلعفلا ول وقلابمهطسأب و

 ةبوقأ ةاو مول اذ امسهطتت .واقلا فهرس

 ١ اوطساست ىولانولعتو ممناوال
 كالذا واراذام-مت ال اًضءن موضعي

 دقز مءاذفأ وقلما لك أنم
 قمكل ناك دقا ىلاهتهلوناولع

 تناوطا 00 1

 ا وق انرلا ديعىودو

 نمالجرنا هنعدتنا ىذد سنأ

 ةياورفو اريسهر ىعسسي هيدايلا

 هلقا ص ناك اهنم لجتسيإ
 اهترضاح نونو انني دايريهز لوةي وهل هللا ىلصناكواهنمفراهتيشبايجىاةرضاملا دوج م هئفاكيو هيداسجي لو هيلع
 1 ديب هقطو رهظ لبق 5 نموءاخس هعاتم عسب ا قاف هدجر وفق ةوسلا ىلإ ل بو هيلع هللا ىلص شخ هب ع لذسو هيلعهقنا ىلص ناكو



 هن اور وفود تجططتسوت لواء 5 وود دق ىرهظ حم هآتاءق لاقل _سوهملع هللا ىل»هننال لوز ةنأررع ريهز نسسخأفأ هردصىلا

 له اسو هيلع قنا لص ىلا ه1 توي كت تةءاقاده نمىلاسر !لانةفءرمصس . الودو هذا نم ملسو هماعءنقا لد ه:طدحاف

 رصقرال ى اةرهظ قدا امولأال

 | هياء هللا ىلسهتتالوسر ل اغؤ
 نمهدهمةةطالمل اوةءل بو

 لوران رهز لانةفد هلا ىرتذي

 هللاقف ادءاك ىند<نذا هللا

 هللادنعت ال وهيلع هللا لص
 ١ تساذللاد:ء نكمل ودق ولاغ

 هللا ل ضهفضاونءادوذ داك

 هياصعاب ه قطا ة دو مل_فودلع

 مس نبديز نع ىلديوبأ رخأو
 راسل هاد عب بقلد الدرن ا

 لس و هملع هللا ىلصئنالىد مناك

 لايقل و ةران“» وسلا مدكعلا

 هاضاةّيه-.-اضءاساداف ى رخأآ

 ىننلا ىلا هيءاج نيالا

 اذه طع لاق لو هيلع هللا ىلص

 هللا لص نا ادب رباك هعاممن 8

 صعأد و مسن أ ىلع مل-هوهب ءاع

 ناكوذءاو دفو نْملاىظعف

 الا ةقرط ل دملاىلال خدي
 هلثالوسرا.لاقفءاج ماهنمىرتشا

 هيساصءاساذاق. كل هّيدهأ اذه
 اره 51 وقف هنءاسهن6 بلطي

 ل وقمفىلهد-متلال ود فعلا

 ىلهكدضيف همطع | امكدنع سدأ

 هد .حاضلمأب ومل_سو هماعهلفا

 ريغصتلاءنامعمال كد ود عقوو هم

 ىرامتالا ةعافر نمو رع نبا

 راكب نب راد , زرلارك دهخع هللا ىذر

 0 و «ءلعهتت | ىلص لا ىلا هنءاح متا متم :رتشاالا ةفرطةل . دملا ل خ ديال ناكمنأح ا زملا وةهاكشلا ناك ىف قف

 اذذات 0 هو ل مسمأ هانم العال ىلص ا مسا سمسا نكي

 مهعم لو هملعدتلا ىلع ثعب نيعح ارمهدالبىلااوهج وزو مهسهأ نم اوغرذاا

 ْ دارزأ تفئاطلااومدقاذا وان موقلا ماجر 4" ةءغاطلا مهلة يعشن ةريغملا ونام سانأ

 | لخدالاقو هءلعنا.ةدس واكل ذيب اف نامةسانا مدقي نا هنءىلاعتهتنا ىذرذريشملا

 ١ عاقب ىتل ةيظعل !سانقلاىال وعملا رض اهالع ةريسفملا ل دال لام وق ىلعتنا

 (ٍ ىلا ارم فشثءاسأ حرخ رحوةورع ءىراكىب رنة. -شخ هب ود هموت مأقو رذدلااهب

 (ةياودقو) لاه ة.غاطلا ىلعزيكد لاما ع نمقناوعلا ّق-سورلا تافوثححن

 ِْ رسب نأ هنءىلإ هته اى ذر ةره_ةملادا 1 وكلذنم عنقاملالاهمدهن ةركعال هنأت وحظد

 ' اهمدنا َه هة.ءاطا !ىلءالءامهسفأ ىقأاف ف.ةث نم مكن كس ال هيا صال لاةؤ فة 0

 اولاوو ةبرلا هتلتق ريفملاهللاد#هبااولاقفةدحاو ةعصاوح اصف ضكتريذخا ظفل فو

 1 رخو حاصتب رضتاللاهنب سذؤلوهملادشاامل هنا ودكو) اهمده ع..طتسالهقلا و

 ١  نولوق وقد اول.قأو ةريفملا تع رصدةتاللاناو ارو رس حام دصاانفقت اطلا ترافق هب و

 2 يارد 527 نم كلتا ملأ لهل ت عطانا اهكن ودةريغما»ثيأر فرك

 مها لاق واسد ءوف (ةءاورف و) مكب و زوااالا تدصدقامهنلا و ءاميخابمهالوق وعو مم

 || ها اه.دهقدخا ممدود عا وهلا ةمفاعاوأ. .ةافدد موةرادح عاكا ىهامنا هللا مكصق

 لوقيا منداس عم١املا بارت رخأو امنساَس أمد هىحاجبابرع نكي ادي ن آنه اهمدهف

 هللا لصهلنا ل وسر لاءامدقاملا انما -واهلامذخأ ربان ردنا ساسالا نيضغما
 اد والا وهو رعنيدىضقينأنامفسابأ لس .و هءلع هللا ىلص هللا ل وسر عأ لسو هيلع

 د دوسالا نيه-عنب براق و دوه سهو رعب عطمابأن اف هأدقق ةيغاطلا لام نمد وخا

 لأ هلال )وسر ىلعامدقاناكو كال ذىف لو هل ه.لعهللا ىلدهللال وسرالأسد وهسمن ةورع وخأ

 1 مدقت فيشثلستنأل قد وهعسمن و ةورعف ين تاتقاسا نيا سس هب ءو هماعهللا ىلد

 ورم او اباوع رست ب ياطساوو لو هيلعمتنا ىلصتاكو

 | ن نا مل_-وهملعهللا ىل ص لا ةقما وتالن اود وح و وسالاوو ووو رعناف هللال وس راب د وسلا

 (دوف ةولا نمو دبل اىذلاانأ وىللءنيدلاامغاهتنال أوس .راببراق لاةناكرشمتامدوسألا

 قومتىرىلاك 2 افا | ندد نب ةلنمعهن :رمس ىلع مالكلا فى ارك ذ مدت دقو(مةقبدفو

 |رك ذوردين ب !ناقرب راو ساحب عرقالاو مدالانيؤرعو بحاح ني دراطعد- هولا كلذ

 || هللالوسز ا رك تي ديد ما :سالا ىف

 || لق لطاناروهشما هل القاعناكو وب ولالعأد._تاذهلاو“ ليسو هيلعدقلا ىلم

 فنخالل
 ةعامم نكاد ه طعالؤةمقىل-نوهناعهللا لضئنا اىلاهرض ادن ناوعت ثاطد هموس اصءاحا ذافكاهّيدحا ان وق

 2 وهيلعهللا لص اكو هنن هذعإ انه ىهأت وك دعصمف هلك أنت ناتنمحا دةلو هن دنع: نكن : هللا ول ومنى دهب و لوقمف



 .ساينلا رس ال صودعلا مزوةتاشدلاو ةقالطلا لرتولثهيدهبءادد فالاور ىمامس ا. اانا كال ذواةرسالا لوقءالوح زع

 ةباهملب و هءاعدتلا لصىنلل ناك ٌفاسلا ضءبلاق اوس رمل ح زاءانمل ١ وةقشاا نءهرب هر ,رغل !ةقااغ ام ىلع الذي موسو ف وأ

 نين هتلاكماوعاطتاانبهيعادب ودراال ط سدت ناك. هنأ الولف

 د وب تيأر مداعنب سن ملاغ ملل تاع نم انا لا نمناكو سيق يفنخالل ا

 لوءةمرخ .اوف ةودكم ل_-ربقاقدم وق ثدع هةءس ل'ام<اسحتمر ادءانقب ادعاف

 تفنالا همتأ الف همالك عطقالو هن ومدح لحام هللا وذلاق كنالدق ةدقثل خ5 نبذ هدأ لمشف

 كع نبا تادقو كجر تدط# وكيربتعأتاءذام سب أن ياايلاسقفهسخ أنبا ىلا

 ىلا قسوك عنب! فاكر و كاخأرا وفئامقرخ هل نسال لاف مكس كس: تءمرو

 رجلا مرح نممه_:عىلاعتهقاىذر يساء سيكو رغاممافا ني ادب دةقانن امم

 رمقلاىأرواهي ولأ بسو هنثبإ ة 4 عزه غفام و ركس هنآ تالذ بدس وةلهاطاىف هسقث ىلع ظ

 ىلاقو سفن ىلعاهمر 4 كالذيري_تاقافأالفاريثك الامرات 55 هيطاخ داسؤ

 عمن :اد الف عا وظفحا قبانمهل لاف همني اعدتاف ولاهنرمض سالو كا انا ااهمذ

 مويلعاوب وهتو مرزاك سا ءلاهفست مراغصا اودو.سنال ومكراك اود وا :تماذا قح م 41

 0 !اةلأسمو مكان اناو ميءللا نع هي نغم_سيو ميركسأل ةهينم هنافلاملا حالصاب مكعب

 مثيل لو هيلعدقلا ىلص ننال وسد ناف لءاؤس ونتالفتءاذاف لج رلا بسك رخآ امناف

 هيوهدمع تاس ا "هل نم هل .ةدقو هماع

 امدمتم وقنامنب هنكلو « دحا او كله هكله سيق ناك اذ ا

 تاره تالئانبلا رخاد#تانتار طاءارو نمل سو هملع هذا ىل_صوودأن مها مدقتو
 سوقي دبرأو ل.ةطلانب سماع ميذ( سماع بد-ذواهنمو) مدهتامرخآ ا -يلاحيرخل 1

 نب ىع اعزاكوم .وقلاءاسورةنالملاءالو وهىا اوناك راهو ونيسأ ١ مضي ىل سنيراب امحو |

 عئاجو أ امكن لجار نمله طاكء قوس ىدان هيدا:مناك مه د.سهللإو د-ءلمفطا

 هللا لصهّللال وسرير دغلا ارضه ناكو سان !!لمأن 1 هيمودقفئاخوأ هءوطاف

 كنءلغاشىلاق ل> رلااده ىلع ائمدقا داربباشلا دماوخ 3 ًاوهوديرال لاذ مل و ةءاع :

 ملساف اولسأدقسانل انا ها عادم وق4 لاق دقو ف.لابولءاقد ال :تاعئاداف ههدو

 .بقع عسن انا ىةءبرعلا| عمتت ىت- -ىبهتناالثا تفلخ ىا تيل 1تنكدةلهللاو لاذ
 ليفطلا ني ماعلاق 1 يلع قصرت لود ىلعاو هدقالف شيرقنمىتفلا ازهأ ظ

 هلك ايرشال هدو هلفان ن هول 3 ىدهللاوال لاه كلا ةيدصو ال. ىاهجا ىاىنا اش دتأب

 هند سعأ نأك امديرأن ْن هراظشر و لو يلع هلا لص ىبثلا ملكي لعج وىيلاح دجالاه ١

 هل ولا ىاهد سو صاع مل_سو هيلعهّلف| ىل_صمأت اا (ةياودقو) ئئيفأيالدبدا لش

 ةحاح كأن ام اعل لاف هاعارل سال سو هلع هنا ىلههللاه ماهناع سادأ ةداسو |

 نم هماعدلتاهضافأ ا مةدشل هعمماااال و

 ىذمرتلا ىو رلالإاو ةسهلا
 لاف هنعهتتا ىذَرُد ر رهبان ع

 انيعادتكنا هالوسراب اولاك
 ىورواة-الا لونأاليفا لاق

 نأامهريغ ودوادوا و ىذمرتلا

 دبر ,ومأ ىف "هلة ىادإ ةيثاك الدو

 ىائلحادتال وسدابلاك اندلا

 مكعموزخال هيلع بكر أربغبي ف
 لا ةفلس و ه.اع هللا ىلَص هطسامف

 قيسف ةقاسشلا نبا ىلع كاماح ىلا
 لاقنةقانا!نئازاغهةساهرطانن لإ“

 قعؤغنأى عام هللال وسراب

 هيلعدللا ىلصلاةذ هقالا نبا

 الا لج اداب ل_هودَدو لو

 تامانو ثريدت مول ىا ةقاشلا

 ةنانلانباّنأ تمهفو تكردال

 هنءاحو را .كسل للا ىلع قدصن

 قلها هلالوس رايتلاقف: ها
 ريم نبأ ىلع ه واج الاّةذ ريغل ىلع

 ىقامع امو هب عندصأام و تااّقف

 ريقل# ىحنل-هلاقف هلنال وس راب

 نكةيدطرتل !ىوروريست نب االا

 طمأن مل و هلع لنا ىلص هنأ» ريغ و

 مب لطلادبعت ب ةمف ص هع
 هسنعهللا ىذرماوعلانب رييزلا

 هلئا عداها اوسرا.تااف نيح

 نالفمأاءلاةنةنللا ىلخدينأ

 "1 تعرف زوغعاهاغربال ةنملاّنا ٠ ظ
 ةالصااهءلعناكواراكب !نهانلعفءاسن ا نهانا شن أ نال او ىلاسهتهتنا ّناةنللا ف بايسشلا د وصلا نيد وه !اهللاقذ

 مل ومأربذت ىف قويهعمذخاب أ وم ميولقل از ريج ومهلا بد انوهتداح ومهطل انو ةفطالملل لءفلاول ولان ةياحصا حرامي مالتلاو

 هنو ىعلاسق هروج ق هسا جاف ماعطلا لك الر يغبسص هل نااهتع ها يشد سبق مان اسسرجيف مهسسلب جو مسهئاببص بعادبو



 ةالضااهماعهمءدروامو هيمقاادارا تحت وكلملاف ل اوم هلق ذ عمل و هيلع شتا ىل_ص دوه راسل مو ةيماقءاعاعدو

 كل ذريغو نيدلا تامهمىف ةركشتلان مع وهارك دن ءلغ_كل !نمهيفاا طا ارفالا ىلعل وجم ة لعادل ا نع ىلا قمالسلا و

 ريغصلاةءار وو ادعلاودةلاوءاذيالا داو أم اريثك لب هولا ءام "مع 0 باهذو_كااةرثكو افلا ةو دكا

 تطال هنعهّللاىضدرعلافريكلا ىلع

 ْ نا ىلع هاذه و لبو هملعهللا ىلد هللا ل وسر ىلعا- يح هئمد ردو مب رقا لاق ا هدم متاقدك هذ رت نم

 ا ههحوكئءلغاش انادي دالرم اعلوقا سان اوهوة واح كنمىللعجا ىاىن قلاخهلوق ١ كلذ لكف هي ضمنا حف نمو

 ا صاعابؤ أهل لاك دقو لل و هيلعهلنا لص هنن لو سرا لاق لمفطلا نب ضاعن ارك ذو لاق لئقا نإ و طار ةالا ىلع ل وهم

 ْ كل الذ سا مسوهيلعهللا ىلصهتال وسر لاةةتاسأ نا ةلدعب رعالا لل محتل اقف 0 دلع حازيملا كلانا ءكانات

 رب ب ولاىل نأ ىلع. داما لاق وكا ءاشب ثم لع هللا ىلا كا ذا اىا كموّذالالو الززلا ل .رلاو ىلفطلا كلغ د

 ظ هقاوامأ لاف مهيلعام كملعو نرإسهللامكللاتف ناسأناىلاملا فال لاذ ردملاك او أ ٠ مس لك نم هجولاءاميهذيو
 أ لكبن طب رالو ادم الاحرو ادرج الخ (ةباورفو) الجرو الهش ءاعا" المال ال د هتزيع د سعي نم هنرون و 1

 | لعحو ىلم مسلا لاق لحو 2 ءاعهتتا لصهقنأ لوسرلاةذاسرف ه حا.ءاوه كلذ نمي ىذلا َشَ

 | ناس ءرعسهلا هيأ رخالوةد واه,مسوزفبرضد «تنعىلاءتهننا ىنرريذ-نبدمسأ ىلاالو مارخىلا ئّدودال ىذلا

 | ل_ث؛ءةحلصم ىفداد ناف هو ركم :لاه لام «نبريضح آلا ةفريضس نيد ل اقف تأ نةز صاع لاق تادرقلاىا ؛ 1

 ناك ام نطاخْلا سف: سنمطت ٠ ل نيتحشلا واكر شم ناك ىنا نال فأن . وكم هري_كان ١ىلد :لاو ٌكنمارخ ناك ل |ونالاف
 اهل فطلا نب ماع فك !مهللالوقي ومهلعدتتاوءديامانأ لبو هملعهللا لصثكمو وهف لبو هماعهلقا ىلسص هلغشي

 رأوا هدب ىمف:ىدلاو لسوهملعهتلا ل_صلاع مت ىا ها لمةيءاددل ثعباو تش لو ىراضلاىوزنو نمتسم
 لاق و متسع مللع هللا تما اوسراعد عاهربانمىلءاشي رقتوجارا ماع 5 ناك كاندنل هللائر سنأنع

 | تةثىلاو تك_كاع لءفطا | نب صاع علف اوضاع دها مهللا لاه منا اوئماموقان ل -وهملعمتتا ىلض هللا الوفنو

 | لهأ كلنوكي لاسخ ثالث نيب لريخأ لو هيلعمقلا لص يباللاق هنا ىراضأا فو ] جو ناو (ةتلخ ساننلا نيسححا
 رقشآ فلا تاذطغنم كوزْغأوا كد نم ما نوكأ اورب ولا لها ىلو لوساا هن بهل هرغنااناكو ريغ 0 لاقي

 كاي ودبرالهاعلات لسسو هيلعهقاىلصدقلا لور دنع نماوج خالف ءارقشفلاو هللا ل ضبنلا ىلع لشد تانغ
 ْ ىفن ىلءهفاخ الد رنمسضرالا هد و ىلءناك امهّللاو هيل سعأ تنك امنبادي رأان لاقذان حم 5 ثا 1 ساق هلع

 | ىذلا,كتممهامهقاو ىلعلخت" الكلاأ اللام ادبامويلا دع كفاخأال هللا ياوادبا كم

 ةب اور فو ىاتقمسلا,كيرضأفا كغ ى رام -لجرلا نينو دن تا الا هي ا سعه

 أ تن فم لا عاق ىلع ىدبت عضوامل ( هبا ورقو) ديدس نماروسهند وى تب ارالا

 هافرغاف يالا نملأاذاف ترطن سل ستدرأال (ةءاددفو) اهكرحأ نأ عطتسالذ
 ْ ايو ورلا فامنان عسا ن 8 و ىسأ رعاشي نا تةلنهئال_بول هللاوق "ىلا ى و( ”ىدن نإ

 ا رغم, ههنمل ه-نا دعي ناك ةناثاا د كن أو رلاىفام .و مهل |هئمر 7 نأد عي ثاك ىو والا

 || ثعيويرطلاضءببا اك اذاىّتح مهداليىانيحازاوج رخو م ااما٠قلاقءاذكو
 ش كعلم دم أوكا هقلس ظفلفوكا هقلعفن وعاطلا ٍليقطلا نب اعىلعهقلا

 انأانلا قت رغن تاما اولاقذ هنايثام

 7 . : انو ةةظالةريشنلا لعتامرعع

 قلانانسح نمّنلاذو ةملستودل
 ىو عضاونلاولياسمنلا مركو
 ىذد شن 3[ نعد رتل هن ةناور

 ىلص تلا ناك ث الاه هع هللا
 لوك ون ىقحانافااذل لس .و هماغ هللا

 د ريغتلا لمئات انأ امال

 ” ةيلولع 1 ينل ترانا دقو وزافكذ از ةنعيلباو روقسغلاكر يغدر“ اطو>و بطر نزور ةئريغ هتريغنل و

 نيذلا هموقن ا ىتساعظعار دقاهدعب وهتثعن لد بواقلا فةماظءلاوةناكملاو ةمشحلا نمقزر د5 ملسوءهيلع هللا لصثاك

 ”اهريتو بولقلإ شهدت ىلا دياهملاو لالا نمهمل عيا ف هتجاحاوضقوم وملتعموهجاواذاةثعبلادبعب ةوذكي اوناك



 6 مش ىفو هاا نيدح ركسدق ل هتلالمسنمدرف وذو هناك ' .ىريض ,وبالا لاق هبأهةهمدب هارنك

 لص ةملا»اجد_ةلو مشو تر وهوه ؤددنع كل ممظع أ ةباهم نه ماظءادرُ ل وف وددو ةردنعهباهموهتل الأ

 كاعت ا ىنافكلعنَو وه لاقفةباهمو ٠7 .ةديدشت:دعرهتذ شافه ,دي نير ماةةذاع رك دية حال لجو 5 و هيلع هلل.
 - جت عوج ند > دععصب يبي سم + نم[ سهانغ اان ًاامناو رامجالو

 معللاىأكعديدقا! لك أتشير ثلرق | و قاب اهصقش نا ىل هلا! مالك ىفو مْوللا نيفوصوماوناكو لوس ىئب نم ة ةلوان ||
 هاك لح رلاق ةطزق 0 ْ | ىأ ةعصعص ني ع اعؤبنءلمةطلاو ةعصه دب لول ىل ادب يسال كاين رم

 ١ ه لاقثإلو هيلعهلتا ىل ص ماقف |فالوقي ونوءاطلا سمر اصوا يبي هتوم ناكى ذل فمأ راصوهءاعمن أم ىهف

 | م ىمرغب ف ولا لوس ب نمد سها تدءىفانوموريعملاةدفك ةدغ دغأ الش رأي ا
 ا لو و :ءراص هنارك ديو ىأ اًميمهسرفنععقو ىقجل ار راصوه ترد بثأوهسر ةفكر ١

 صاع ب ومنا ىلع لدياد_ هو كلتاقال ىأىلز ربا تومان ظفلفو توما كلمايزربا ا

 | هموق نمت ما فداص اسلي دا رهظ,ن اك اذا ىت-حيرفتةناو رىفءاسدقو امس رخأتل |
 دخأو هس ءرث ىلع بث ؛ونهقاس ىف: دغهندخأف ات ١ ىفمانو وسر :نءلزتف مل وأساول لقد

 كل :ىلع لزيملف ةم ةماواسستدبفت ومو ركملاةدغك ةدغلوةءوهول او لق أو هضر

 تكفى حلاق 'ىازوالالوقنيي وهن عمعلا جات واسمه سرفن رثنع طقس ىّتس ةلاخطا

 نامنماننإ؟ ن 5 قبل عدض ولا لعدايساصمدقو اعامص نيكالث ل» تطل نب صاع ىلءوعدب دل وهيلعدقلا ىلص هللا لور

 راسكدا عضاوتلاو م متاجاسءاضق | تددولْئ د ةدامسىلااناعدد_ةاهللاو وى *اللاةنديرأ الءار وامدب بر الا اولاد ادهم وق

 ةمنرلاو لذلا حان ضفشوناقلا لدي هعمزيموو أ موبي هذههتلاقمدعتج رف ةتقأى ول ,ئاايهمءرأف نك الآ هددعىلا
 اقسدس دنع ريال حق اذلل هقلالِزنأو ظئافو تت موب ىف كلذو ىأ اءهتقرحا ةفعاصدلج ىلعو هسيلعدلتالسرأف هعبش ظ

 هنبدصق كاع تأ 5 سو 0 اد د سهل ةةس دف ةوليق ةوىأ (ةيلعن نب ماعد و ؟واهنمو] سماع بن نم ممل عم لأ هقنا ىلص لوقو هريغل قاسا ىرب لو دقق مهئلاثوهىذلا ىلسنب رابجامأو هاشينما_مببيصيفوءاوصلا لسروهوق ىلاعت |
 همز هع لولا ةقص باس ةطط همفلاك ةيدانملا له أن مج رهءاحا كس م هيا نم «! لو هملعهننا ىلص لنا لوسر
 ناغفالاو ربكسلاود ةمتوربطلا نم لوةيامهةثاالو هب دو ص ىود عمم سأرل اري دن لهأ نمى ارعاان اج هللاد_هسءنبا

 دن دّقلا للك أنة[ سعانساانأ لابتي ىأ باطملادمءنبا مكي ألاقو هلةعمدصملا ىفهخانأ اولد ىلع ءاسىأ ثودمحلا|

 له ماعط ديدسةلانال اهضار | ىلع« نما ةرمك ب ملا ضو :الاىأ قف قفترملارغمالا اذ_ها ولاق دع كيأ ةباودقو |
 نساانأ لادن اعنزنذحلا ْ 00 سلاف كملعدد سل ؟اسى الة ذل بو هلع هلي ىل هنماندذ هةنرماأأ|

 لو ثنم نملك 0-5 مياس ٍ لاقذ ىف: ىف د الامثل هن ىف ىلءدالف ”لكساا ىف كءاع ظاغل ةباور فو ىأ تلاد

 ىودو ىفمفاذكي ف .ك فلك الا أ لاقنقدص لاه كل رأ للان امءز كأنك ذفذلن و.ران ابد تاي لاقفّثلادبام ل

 هم ةرااتأب ؛ليقثأ هريغودواد وأ 0 ووسلا اخ ىذلابةياو ديو الرعب نب دول: نب ربةزمسهلا أب كدثنأ ظ
 دصبللا ف اتاايستار ةربمتلا أكرم أ هنب اكل ذ ل قهللاو هنأذياو ر فولاق من ملل لاق للاب له يصأو اوضرالاو
 َْى ةولئا أ قرماا ا ْ نودمعأت انآ ناكىذلا دادنالاهذهو اذ نا اوأمش هب مق امتاطدج وودومت تان صأ:نا

 هيلعمقل لصام اقف عز :ذلاو لك فتاواصس هب ىلسننآ كل أ ق آهن كلدشن أ لاف ىبتنا مثمهللا لام ظ
 ميسو دو بعرلا نما هيلي ناك امان ءيهذ كلذاهل لاهاسأ» ةنيكسا !كيملع ةنمكسصانلو 1

 ةلمءانس طقهسنم قمت المامو مسوولم قنا قلص ليال وسر تمص لاه اهوئع هللا ىكر صاعلان و رن هللا مع نع

 كالذي .وهريغب لال ءافذب امعل ءامظع نمو وهو رقاذه ناك اذاوتردقا ل هفاصو | عسب ىأ فم لمقو ولو هيفا

 نأىلاى وأى نا سانلا ا هيأ
 ىتضاوه_ضاوتنالا اوهضاوب

 رتفالو د لمد أ ىئسال

 هقادا..ءاونوكود_-أ ىلع دخأ
 هنالك د لافاماو ناو
 نكس:ىامسئاك هعطاو ولك ّر

 ىلع سانلاش-لجرلا عود ||



 الاو ية ا 0-2 7 منع 5 ريض 00 ثئاعشدلدللا 0 نمغ رفاذاناكمالبسااوةالضأا ةيلع هنأ ىورامدحضوبو

 1 نمدب رقي غنشب واليل د بسمتي ناك ل سو هيلع هللا ىلصهنأالا كاذامو الهلل كلذدع حر 8 ضرالاب: وطضا

 ْ اورق نيمو لسيما مواهلم ناك نإ مالا كلت :ةلعح رحولف ناحل , سشلا نم سدلهن نطبق >لاح هملع

 75 ريسغو هن ىر مالك عانممو هراجا نم

 ١ لكى لالاوحالا نمكلذ

 امل امطعي فآدصون ع ثاسللا

 2 .اعناكف امني نأرمشب عاطتسا

 عمر مالسلاوةالعملا

 ىتحضرالاب عمبططإ وةشئاع
 وهو مسخ سل "أملا لص

 نم ىف ىلا ةشناهإ سنأتلا

 ةقاللا لضأ نيف مؤأرش ثلا

 مهلاج رم ضرالاوهىذلا ظ
 4 ؟ةالاتع ص انلان نكح:ل
 لع ناك ام و هنعم ماكدلا او

 نيدم ومان تاكو مهماةفرالا كلذ

 ف د! !قءادق واح راقؤر

 لف ارسا ناسل ىلءرب ا

 ١ ا اكلم امد نوكينأ نيب

 م وةالصلا هملعر طن ادع

 سخ ةنسييف ناك هنأ ق بسام فاي وهو يا ض :رخدعي ناكمد وو و نأ ىلع لدي قايساا ١

 7 0 مع

0 7 

نانئادنغأ لاومأ نمذسخ أت نأ ةلرم اه قلي ال دشن ولا من 3 مسهلل لاف
 0 ظ 1 ءدرت

 ًارشع تا نم هرهشلا 1- م ءوصت نأمل رم هنت[ هلئاب كد_كنأو لاق مو «الالاق انثارقف

 هيلا عاطتسا نم تيبلا اذهرس نأ لم أ هقن[هلا كدثنأولاك مثموللا لاق ارهش
 اذهر(ل لوقأ) ةيلعتن ماعذانأ او تق تقذصو تنم[دقىناف لاق ممأوسهلا لاق الم المس

 أ: ةاو رلا ضع مالكن نم هد ردمةظفالاءذهنارهاظلا ولاه مقلانبا هدعيتسا م نمو

 رعبا ذابا هيوصو عي ةةيسوف دخو ناقد سعوا قصما نبا هن مرج ىذلان اهمشو

 ش أ هللا ذر سامع ا ل وقكلدديوبو لس ياو ذ دءاج نمو ىلاعت هللاد_هر
 1 لسووللمهقا ىلصهلنا ل وس رىلا ادؤا اوةملعت نب ماعذ هركي نب ده سو دوس بقعا اهرنءىلاعت

 فعفا ادمر ةلدملامدقامنا امتع ىلا هت هللا ىذر ساءعنبا نالثد دخلا رع

 مظلاك الح رلاهةفل_سو هيلعدلا ىلههقال لوسرلاه هنعءيىلاهذ هللا در ماعدىل ون ا

 هللاىذر رعتاكوة نط ان طًحددما قص ا ظفاىف روهذاه »رمل وامةفراص فاخلا

 ظفافوىأ ةءلعثن ب مام نمزحوأ الو هلئس ءنسحأ ادح أت د ًاراملوقي هنءىلاعت
 عجرالو مامض نمل ضن أن اكدقو دفاوبا:عمساة ام هتءىلاعتهللا ىذر سابعنب ا نع
 ناك هملعل زن اوالوسو ثءرد ةىلاعت هقلانا مها لاق هموق ىلا هءىلاهتهَللا ىضر ماه

 ىزملاو تاللا  سنأ هماكمىث ةلوأنا ةباورقولاق هيلا 3 د دقدتسا

 | اممناهقناو مكمل: 1لاسقذ ن :طاقنامادلاق ثا ملا قذ 9 شه

هش أىناومده-ةنامرخ آى الوسرث عب دقدتتان ا ناعقنالو نارضيال ريشي ضرالاىلا ليزبج ظنت
 هلل نأآد

 اك ااج دنع -مكشتج دقو هلوسرو هديعاد_-*ع نأ د هش أوه كب رشال هد-وإا لاراشأنءاو رؤو عضا وئتلاىلا

 ا مويا ةر(سوقلاد بعدنا ممو) ل سأوال'ةأرماالو ل بير عوقلا نسق دنع م7 اديعامس تقف عضا اوهثأ لذ رس

 | ف هاو هول عابطاحا اء اهي يكل ع مال سلاو ةالصاا ةملعراتساف

 مااا ظ ؟مم سو ا ١

 ٍْ ال”امالآو ادؤد-ؤتعطق ه لاخر كان ىدهلا ”ىتا ْ 0 ساو اصل

 َ ١ْ الاهم درك ذياقلالسوأ « سودع م وبرش عقو ل ا يل َّت وكمل عدلا هماطأو

 لبق ارسلالمقو ه رخفوراهناالوأ ف صونمشلا عفربامل الاوةزافمادفدسقلا || رلازيذو همن ىراضااىفو
 ِ نماضانأ منو هءلعهللا ىلص ىلا لاقف ينذىلنع قيد ليات ى لاو لو هيلعدتنا ىلص ىلا ىلعنقو | ناكل نماضانأ مناسمو هدلعدتلا لص ىدلا لاقف ىنذىلنعضتق كني ردا قيد وات ىلاو ||| «ةعهلا ىندا قم دز |[ نيدىلعتنكى ادحنإ,لاقفمالسسالا اودع هنا ىلص مباع ضرعف :رشعةتس اوناكو ]| © 2 1 را

 18ج بد ؛ كلذف ناكسفاهب هحزاعمهرا ديفرثب ءام مة ههج وف مالسلاوةالصا اهملع يف نيس سب ١ وهو

 تاعدتف ةباصعلا نما نيسيدعن ةجما نالتالا امو هيلع قا ىلصنلا ةيوررك ذنمهنهذ فقري لربك المتأ دكربل !نءلا
 ندور شبا ماودوردبهلا ةعس نمةباهنوةباعف بدر ٌل اود رق ١ عمو هله وهب هياصصأ ١ م ناكمال_ىا و ةالصلا هءاع هن هب ا ش



 حزوعوهققوتسان 2 عماش ومال_سلابهمقل نمأ دي ناكو همل امهم هنأ هباحصأ نمد-ا ولك ٌنظي تح بااملا نياو قلفلا

 طا ناك فاح امو أ امحتسصو أ امج اوالا همف ددتالن ادم 11 اذهو عادلا معو ماما ءاضد قا اذاانامحأ ميكلاَ و ريفصلا عم

 هناا تناكو دو هيله ىل هي 50 انذب اوددقي ولها ئادتالظ رمت ادهروم او.ةةاساممسب الب , واللا
 هبا عم لبو هيلع هللا ىل“

 ىلا اهتماع مونعهللا ىذر

 نيهرتو ب رغرتو ىلاغت هقلارربك د
 هللاءانآامبوأ نآر أ ةرالشباما

 ةئلس ل اظعاوااوةمكملا نه

 هه كني دخلا ىف عسا ام مياعتو
 أو صقي وظءيو رك ذينأهللا

 ةمكسحلان هير لدس ىلا وعي
 رش نأو ةنسملا ةظءولاو

 سلاجملا كل: تناك كلذلف ردو

 بوأقاا ةقر هبارصصال بح

 ىف ةيغراوانالاىف د-هزلاو
 دوةسم نبالاق ىحةرح ”الا

 ادن ظأ تاك امهنءهللا ىذر

 لزن ىت- ايئالا ديري ةباضعلا نم
 نممكنمو اًيدلادي رينممكنم
 ىلد همداوت ندز# رخآ الادي رب

 مو .اعمشا ءهظا لور نأ مث هب ةءادكآ مل ًاور-افهنمكلزخح وام ىلا كلادهدت 1

 امذالب نيد :واثنس لا هللا ل اوسرا لاف هماعمكلج أ امىدتعام“ هللاولاَهو مهلمصنأ 1

 !ممكرئىأ بلع جابتافأ رس :ىمم :رهمأ او لبالا نم ىأ نيام لالاوضنم لاو

 ةركسلا و ل_دءالا فاذك امواىرانلا فرست اف انهاناو كاءااللاه اندالب : ىلا

 دوزاخلان او ىدزالا ضاءءنيةاس4لاقي هلف اخ عمذفوامتادوراخلانأ هَ ةماش هلا | :

 الخ دارعخ اي , ارنافدملا جرت تأ كل لهف ىن هام عرب ةماهتن رخاعحراخنا جاع ناي 0

 انحاز قرات نكت ديرغز نطو كالا لا اوهنوكي ناو رأانأو هسمق|

 ى وب ىو هناا مجانرب رج نا هنا ىرهعاف هن ا صا م ريخالاهنع هلأس: لأ ام الث هلام

 ةداهشلا# د#تا كير هيك ذهب مدر ,والساهللاق لسو هماع هللا ىلص هم هلعءامدةاإف هلا

 ماهابو هللا نودنمدءهدنيدوأ دنلك نءةءاربلاو هو سز وهلا ددعىنأو هللاال اهلاالنأ 1

 يغب السهملا عاط بس | ع نمتيبلا جوناضمرم .وصراعةل5 9 رلاءاَس ١ واهتةولةالصلا ظ

 نا د#أد و راخ الاه ةسفألم الظ كب هرأم واهلعتءاسأ نهو هسفئافاط اصل عنم داملا

 ةئسام م ةقفح لو هملعدقلا صدقا ل وسر هذ همل ءانرهذ أ اعانزب أف امس تنك
 ىلأس نات دره: اهد و راجا,تئاامأل اف ه:عردتيق رول ١ قواضد نراه قو ْ

 ع وطوم ة كهاملا مدنا اوالأ ةصكالاز ُء و هاا فلس نءوةسلهاملاءامذ نع |

 ناوأ ةباد رهط كلاخأ :ةناةقوصاا لشن نا والأ مالسالا ف فلخالو ودرع اهقلدوا

 ةدام ع نعاس نأ لعت درهذ [ك ذاق ةاساب تن أامأ و هلاعح ورتوهذفر ' ودغتاماف: ةاش ا[

0 لزق هللأ نأ نانوال اةدارعامأت نيستهلا لةءنعو تسام_سل !مونزعو نائوالا
 0 ١ 00 1 

 انما تعاد تعاو 9 الاو مولامو تودراو مهج ب و و ًاءابتشانا طقاماهط باعالو دقفيسابسلا مونامأو نودراؤاهلّمنأ مهب مهلا تود ن مث ديهتامو مكتا

 هدللا لاما ناضمرنمزخاوالارم هلا قاع وءلطاف روث فاأنم ارخ لل هقاهبقعأ
 نيم وملاثا نسهلا لةءامأوأ اهاعام_الا مص سهلا علطتاينف خخ رالةسمس |

 تأدهتنالاقذ مهاقتأهقا د ةع همكم | ءاند أ ىلع مهاضق ريك مهزامد افاكنت ةوخا ا[

 ىفة يما شهلا ةريسلا رك د دو ىومنادل اوسروه دمعك نو هلك , رشالمد_-وهتناالا هلاال |

 ثدوع دوه. ل و ةيلع هلا لص هنأ لماحام 71 ةوتكم خف لبق ناك هنأ س يقل ادسبعدفو ْ

 نيتساةياور ىو" ق ةرشملا لهأرب م هتكرانهه نم مكماع علط همه لاق ذا هباحصأ

 | دازلا اونفآو بئاكرلا اًولزهأ ىأ اوضنادق مالا الا ىلا 1 قرشملان مبكر |
 سدقااديعلرفغا م-هالا |

 نكي هن 1 يذلا ن نع هدب عفر

 نس نماذه :و همو) ةضرأب

 قماش 01 اانا ند "الا

 نوذأم لكو هريغهمهشنوئذلا
 اًمأهيف بيعالع رمْما !ةهدس نم

 همذ ديو هسعب هنافاما ارحناك اذا

 نمالاع رشعنم عمات :عىس و

. 
 ند توك دقو ة هاذ ث مح

 ؛ َّى كو هونلالاز ر ودالبمءلافهقلاةعنصثنح نما ور روج دةةنيمصد »الا ةهدص ةو>- نهتاكن ناتءلاق ةعئصلاو قادملا

 هللا قلصةهعض او: نموكلذ درهم و يضانرع ري-غقمقر اظاغ جلال5 ضماح لامن ودك تاعنالز أ ةدك“ أَن !ماعطا ١با د. نمو

 خلس هيلع نم وبلا ةيطم تمعن يثدل ا اوبسنال لبو هيلع هللا ىل هلام فاش دحوايدقنءلاغلا قابس عاشانالا هَذه لو هم هملع

 ظ هن الث قلقم ندم وذ 44 - و5 5:ءىلاعت هللا ىذر 20



 اهلم هلا نال عقاولا فال هنأ عماهبرابتعالا مدعواونعةانغتسالا نورهظياهنوبسي نيذلا ناك رمشلا نتمومتيلا ب وربما
 هملعملق ا ىلغ لاهو ا يلا |يذ نم جانشح ! نمقةسهللراهظا هدف اوس نع هم هنو اهلل وهما هللا لنص ةح د ةريملا ليصل هلو
 اذامكن اى ءملاو هبنثدحا لعاذا' وهىاأرهالا ودهشاناف رهدأاةسسحا 60 اولوقنال هاو ارىفورهدألا او.كقال لو

 ص11 بع يح ء ,[ هللا ىلع بسلا عقورهدل' سنس

 لإ نماولاف موقلا نملاقفال- رنيعبرأاوناكل مقواك. ادني رسشعا ناكل قو اك ادرمشع نافل رهدإا الدير بام ل اعمل !هنال
 9 ا 1 1 ؛ وز زز عي قرم» 9 . || ها -- ٠

 ||| ىنممناريخ لاش فان "كرك ةدق) سو هيلعدقل' ىلهىبنلاناامأ اقف .سقا دبع أ ينال جرو اهلوتمو ثداوملا
 | ىرفنوديرثىذلا مكيحاصاذهموقالرعلاقف سو هيا عدلا ىلمىبنا 1 ولأ ق-مهعم ٠ الش رهدااانأ ةياورف هاجو

 || هلا ف4 صءدينول قي اوددامتو مهرق سر ايثب دصسملا باري مهئاكر نع مهسفنأب موقلا || ىو امهلقأ ىأراهئااو لمالا
 | امش مهرغصأ ناك و مهسأر وهو جالا فوعنب هللا دمع موية ناكو هل> رو ل-سو هيلع ْ ديرأ كك مهيفام 7 دأو تش

 لدسو هتلعهللا لصئبنلا نمىأرعكالذو عاتملا عبو اهات أى ببئاكرلا دنع فاضت | نمؤرهدلااناهلوةارءسفةلاكوهف
 ظ مس وهماع هللا لص هللا لوسرديب دنس ا ىدس ىذعءاجمت امه نيض أن يب وأ 6 0” هللا لصهةلْخ نا سحو هعسضاو

 لاةف+_ةمامدىل البو هملع هنا ىلص هللا لوسررظ:ل نط غذا هدال_ب رناكو اهلمقف ٍ نرعال زويحامكأ لس ,وهملع

 || نملجرلا جاتك فاو لاجرلا دوج أ هلوسءفترمشي ىأ قّسبال هنا هللا لوسراءأ | نإ نكيرلام ادهرسيأ رادخاال ا
 || هللا امه نيل خ ٌكمقن امل .سو هيلع هل! ىلص هله ل اوسر# لاةفدملقو هناسلهب رغصأ | نمانلا دهب ناك اننا ناك اف

 | ىلاعتهقا لباللاف امها قابس هللا مأ اهب قاحأ هلفال لورا لا ةذدانال اويلحلا هلوسر 4

 ْ سو هماغمللا قكضالوسر وهللاامم < نيدلخ ىلءى ايس ىذلا هتتدحلا لاقذ اهرماع تال مج

 || ةيسررأ نمزج نسا تهءااوداصتقالاو دْوَدلاءاجدقو ةدّوَتلا:انقنزو ىلع ةانالاو ظ سنن عل سمو ىراضلا ود

 مسوهلءهنلا ىلصمتتا لوسر ىءاومدقا ل مسمن ةياوريفو .ةوبذلا نمازتجني رشعو || ىلم ىلا نم لاوت هنعمقا ىذد

 ||| نسملاف تعيد تاياورلا ضء:ىفامجدارخاوهوئأ ةعب ننماولاقموقلانممسهللاف أ مد وت[ لو هيلعمقلا
 ||| اذهناىأ ةممرنمىللا اذ_هناةالصلا ف ىراضاا فو لكلاب ضعبلا نءريبعتلا | يعمر تا ةنااهل لا ةفريقدنم
 ١ اك ممضم» نال ”هليمقل اهي تمغم هل عا !لزما سا لضالا قوهو ةعس نم ىن ىلا ي واخ كنافعل ملا تااقف

 [|| ةعماءارلا مضي امحر َمفداصى أ موقلاب ابنه نسقل اهبعةعبب وريس آف ضي بدت كاف ةياورىفو ىتمتنمم

 هيلغ هقلا ىصدنم ةملكلاءذهتيركندقو نزيىذنيب ف يسابح م لاقنم لقأو | نر يزول زمةهطانو تمس
 | ىلاعتهقا ىضرل هج أب ةمركعا لاقوانعىلاعتمقلا ىضرتخلاهمأ هعةئيالاهلاقلسو أ ىز ءاخ لو هياعهقفا ىدبص
 1 ظ لاهو ينيبابرماهس فا متدتنا شيف ملت متقياللاقو رجاهملا بك ١ 00 ل ةفلاوهو ليغ راهزخىط 1

 | حارا ل ودا عدهقل لس مما مالسلا كيل وابح سهيلع ل خد نصت أ لاتزعل يشير سابعلا نبا
 | يغاؤاج نيذلا دقولبابح رصاظفل فو .مدسنلا نمو ىزمنا نمنيماس مكنوك طع دب سس لود كااتماهل
 ' ىأةد.عب ةقثش نمل .تأنانا هللا لوسراباولاقف سيلا دمع لط نم ميجحان ا ىنادنالو ايازتخ أ هنال ىأهتقرعامتلاق لو هنلع

 لا 5 ل ع 7 . 8 هال ف ما 01 2 1

 انش لوحي هلا وقارعلافارط !نماهالاوام ونيزصلاب مهنك اهمال كسعل وقس وم الاون ل-وهيلعمقلا ىلد

 || اذهىالا ظفافوىأ مارحر هش ىفالا كمل الضنالاب اورضمرافكن مىلعا ادمهكننوا اذاهءارو سانا ع قاس نكمل

٠اكيا اود ولا نما يبشاك هانا
لعشا صدف نوعي راهناذأر هلل لضفا | لاةؤ

 7 7 1 9 تاداورلا 55 لو هي

 هيابىلاتءاخيل سو ةيلع هلنا ىلض هلل الوسر هنأ ت فر عاسملا باص ىذللا ب ركلاةّدثنمتوملا لئماهذخأف ةياور فل تمد .
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 َتدّوهتفاهب ف: ىف ةبيهؤ افوخ ترعشتسا لو هءلعهقنا ىلصهتنا لوسرهنا ا ليقاملا منال تدخن اهباكف ىأ اياب هيلع د5

 ل و

 هنءاع هللا ىلض هعط اوبن مو هنم

 تتار باب ل نكيإ هنأ سو

 ةةمكوسحا  د

 ةيس ع ع ع ياام



 هدلعمللا ىلص 4تلابةفهيدو صتام فالذي مالا تدب وم هيلا لو مولا نم اغلا عشم باور و بحاحتل كلولماك هنأ
 .ًلاوحالا باغأراينءابوهانأ باور سيلإل تو هيلعهقلا ىلإ :وكوىوالا مداد زءريصلاا منا لاتةكذرعأ لةرذتعم
 بابو ءاساإج هزم هللا ىضر ىرعمالا 1:  ىنوموأ ناكحص رس رأركب ساحل امو ماعمقلا لم هنأ فاني الف

 نسأل ثديالاويلاك طئاخلا 5
 ٍَ ل .وهملع هللا ىلص هيلع

 امون مهض# هيوم نذأتسسي

 تابقاذ اةنلبا لدن ةلماصلا لاسغنالا تأىلءل» اذا هىفو ممظع لاق و تارا وزلا
 رهشالاة مشب ىلع ةدايزبحر درهش مظعت ىف غلاس تن رضم نال هللا ةجخ رع اهل اوبقو ْ

 مالسااو ةالصلا هيلث اك هنأب لاه لطام ءلاو قلما نيب اضاف ىأ ل صف سعيا" أف ةرضم بح رل-ءقمثنصو مرذعا
 الو هلهأ نم لغ-ثف نكيملاذا ْ نملم<عانتةاولاه تاياورلا ضعي قف عد رألفجوأ وأ عسإ راناد2ذىأ عبرأب 1 أ ا
 5-5 هباج عفزيم م نمدارغنا ظ هلاالثأ ةداه_ثهنلاءنامعالا امو ردت أهلا نامبالاب د مث سعآ ص عند أنعم امن و مالا

 ةحا1ش1نااطلزريبو سانلانيدو عقووةداهشلا ةملكبنب رقم وضاع وقلانآ 2 راد# نأ و هساالا |
 هللا ىلص(هؤام-امأو) اويل و1 نماوطمت ناو ناض ءر موصوتةاكنلا هاناو ةالسضا | هيسفاومأب لغتشا اذاو هيلا || مادا جوار اهلع عيال ة ذا ةدابز ىهو:داهلقواوةدانزةكنلا ىف ىزاضلا ف
 قراضا اىفامكل سك سو هيلع عسرأبهلوق ىلع فوط مود مهضهبلاف مث نمو عيرالا ىلعدئاز اًذهو رضمرافكة رزقا
 قردللا دعس لأ ثيدح نم اودبعاعد دأب 1 ! مآل همقو نواسالاقرباعمنموا طفت نأنو ع عد داب مكى أ
 ىلسهقالوسرناك هنعهلا ىضد ْ نمسا اوطع أوناضءراوموضوةاك لا اواوةالضاا اومقأ وأ هيا اوك رشنالو هله
 نمءامحدسشأ لو + -هكلغمشا | وجو هللاهجر ىط امهدلا ظفاؤما لاق اير بمصلا ىلع ضرف نكي ,لهنالا جمارك ذي و متاتغلا
 اشورك اذاو اهردّس ىف ءاردعلا ةنسفناكس يتلا ديعدفو مودق نا ىدقاول لوقو تسذنس لطفهنأ عال لع هاي
 ةهركياعادس أ هجاو نكيرلهنأ هنأوت ماا او 2 نأووهو د مامال دنس جاك ذءاحغ شيكت 71 يللا ظ قلراش اشاوهو ههجوىف فرع سي ترف لق تناك ةدسحاو نيتادقو سقاادنانأ معطةنرك ذ نكل هما سدل نا
 ّن 1 أ أوما لسوهداعهلفا ىلذ لاق مث عيرأ ةلوقل ىأددهلأياو اورلا هذه َضْرعم |

 ىأريضخأ ناهدبة نوه دمر ؤهتو مما اواهفذمش .اعىأع رقلاىأ ءارذلا نع ءعسرأ

 را !لصأريق: او مد ًافرهشثونيط نم لمعت تناك اوي شالا لءقوىأ اهيفدشإ ع

 هيارص أ مهفرف ههدحو هريس غيل

 نعءدازيلابرخأو كلذا ه -هازك

 لاه امسهتءهللا ىذر سايعنبا
 «لستغي لو 2 دل هيا ىلض ناك هنأ داو رفو هقلش . اعىأ تف: :نلانىلطام تفزملا وكاد د ز,امكأر لا همم .و 0

 دسأ ىأرامو تارخلاءارو نم َتفرلاب ىطناك نسما هبىلطتو شفنا اذاقردك تبن ”وهوزاقلابىطامزعقل اوكلذ لع ةذانا
 ةدسشنم اذهوئأ طقدن روع دالوال !نمثد<ن هو 00 ماش نسى أك ءارو ند نوبا وريْخأو “ همز َزرَقَداَر ظ
 هنعيشا ىذر سنأ 1نع ىذمرتلا ةضسا اهيف قتال ىأناريفلا ىأنا ذرعا" ةرثك امد ضر[ ناهقلا لاوس اولاقاههاوذأ ئودو لسوهيلعدقا لصفتابح ىلعطي ريعأث ال تا دوا للا ىأمذالا ةسقسس[ق لاقت هللا لوسران برم ميقاولاق |
 هدلعهقتا ىلصقتالوسرتاك لاق نادقنا لوسراب جالا 4لاسقف انثالثوأ يتسع كلذ لاك نا ذر 1ااهلك [تاولاك مدالا |
 ههسوفادبأ ها وناللو هدهلثمىانا صخزفانتوطب ت تماظعةيزشالا هده ترش .ةااناو ة ةجو "ل ةثانضرا |
 لئمفهت رشهده لثمىف كال تصر نا رشا *اهللاك و هيقكي : ل سو هيلعمقا لأ أن

 ام مول هيلع لخبو ويقف
 ركب ئشب ىلا ماق هيارشنممكدح أر كس ىأ ل اذا ساهم ملنع أ قءياهطد 7 ا دان ةودده ِ

 ماقأ لف ةرفصرتأ بلع النني ر

 هتفرعمو هظقي وباقل !ةأيدح بس ىلعو ةرفصا اهذهىلسغينأ امته مج مه آولَدِب اورد فشلا هذه عر وآ مَع ول هنا الاه

 انك ولالا ةيضئقا هن اصدق نمىأ تلف !تومنمءاملسا هلقو ءامطا ناش ةوةهمقن وكس نيرادلا هع و هريضيامل

 0 قاشماحل !عزبشلا فو هباقنميوسأ قالا لموويلعمقا قلص ىئااف ءابحلا مامقتناك١ دل رمتأءامحبا تاكا ا ١كلقاشاك

0 



 وروعه اما اذادنعلا 08

ست ملاذ دا وهلكربشءامملاونامال !ند ءامطاثو دا ىقءاحا دل و قلائد ق-ىف رصد ن نم عمج ويبقلا بانشجا ىلع ثم
 م

2 زقملو ىلا مهاعدنيذلام وتلا نم لسو هياء هللا ىلصدن : امكنم ركلاامحاهتمقريثك ماسقأ !ءامهلا اوت دام ءاصاق
000 3 

 نيناواةثاللا الا ١ وماةفمافاوف رص امال وةين أكان لك الادعد نفل ماقملاا و اوط واو و مرئاملاهنءهلنا ىذر هر

 ' ١ هبلعهقلا لص قاطناىت 3 اوئكذ

 | منوال فدججاو اوزأىلا 3 و

 هنعدقلا ىذو سنأ» ريشأفاوم

 ٠ نش .رللعلتدةءافل 5

 اب 'هللالّرنأو اهتءهللاىضر

 ىنااتوساواخدئالاو:مآنيذلا

 ريغماهطيلا مكان ذؤيب نأالا
 م .ءداذا نكلو هانانيرظاع

 و رمش ئاف مم -عطاذاق اول داق

 مكلذناثب .دل نيس أد سمالو

 مكنب ىف لاذ ود ناك

 اهنموقطان م ىدسالهللا و

 حرام : "امدح وهو ةيدويعلا ءامس

 مدعةدهاشمو ف وح .و ةيع

 ناو هد يعلم دومغ ةيضالص

 هند .دومعذ لأ و ىلعأد ومع ردق

 ةلاغال نمل. .هتسسا حج ويدل

 وهو هسسقتن مارملا ءامبا نمو
 ةعق رلاةقن رمشلا نس ونا ءامدخ

 امعانقو صالاباسفنلاهاضر نم

 ٌْ | لاق نقب م هج وعو ىأك اذهل عقو لجرم وقااىفناكو فيلا, هقاسب درمضة عننا |||

 ا دقو هرضلا ىطغال بوث لدسأ تاهج اسود طعهللا ىلصهللا لإ وسرنمكلذ تعمسالا

 | هلا فص ىلا لع نما ومجتأ ىلبهساا مالك ىف فو ىألسو ه. هءلع هللا ىلص هيننل هلئااه اديأ

 || ذسنلا ع نع هولاسم من أيا اورفوىأ همالك اًذهل- رلا كلذ هتراشاو كلذ سو هملع

 |أرقنلا فا اورد كالفلاه دمنا الا اهل سبال جو ضرأ امد رأثا هلال وسراب اولا

 لكامل دنس درمضنو ةو.ان عنك امكضب ماك ريقدا ىف ب ,رشاذا مكبف ىلاكذف

 أ ككشيامإم و هءلعهللا ىلصلابةةاوكهضف ةمامقأ امو ىلااهنمحرعي لا ريال ةيرض

 | هن د رض | دبه رضف فو.دسلا, ضعي ىلا امضي ماف ريقن :1ىفايرش دهل هللاو اولاف

 || ةرقيكللاقف مهدلب ركعا زف سو هيلع هللا ىل مهلك ذ دم ى رت رعأ وهف 5 فمسلاب

 |[ | هالو رابأو ت'أبأب 9 وةاانمل ترفه لاةذاذك اب .وءدتةرعواذك 3 .وعدت

 !“ (م_هللاةفهقال وسرد: ادهش ًاةعاسلا كنه لعأب سعي هرم ف وحق تدا او تاك ول

 | ىلا اهاندآن مت درظ:ف ىأ تدعقذنم" ىلا تءةروكضرأ نا مو هيلع هللا ىلص هللال وسر

 | هيلعهلنا ىلص هرممدقاامناو ىأ هعمءادالوءادإاب بهذي ىفريلا مك رعربس مهل لاق و اذاصتأ

 ْ | ىفد_ءوهامىهاملاق نأ عمة دوك دما ةمعوالا فةذينالا ب رش ىلع ىهانملاق لو

 هدهىذأ. الان ع ىسهنلا نع مودننا هجرس نبا اتفاشس لا اه موطاعته :رككسأ 6م ءرخذلا

 ْ | ناكز كالذي ءرهشدال ن ماهم رشي انع رفراكس الا امقع ل اهصوصخغ ةمع :والا

 || | هيلعدللا ىلسىنالاو رك دامو لاله نت , رطمه“ :ثآنياو سهاعنب عراولا ولأ سقااديغف

 ظ ْ ابك ايش ناكو عزاولا كنب مهين اكو و ممثموقلاتخ نبا لاهم هّتخ أنبا هنأ سو

 | ى.كوهنمأأ .اريفهلاعدو هرهاظ مسخ .و هملع هللا ىلهلوعدماهبعم عراولا ةيءاج انوئم

 0 لارال !مهدوزمل_بوهم لعلنا ىلص هنأ ءاعوءارذعا | هحو ههدس وناك ىتحالا وابابش
 ١ هسيلعهقلالصىبنلاهسلجأةةءاضولارها م الغم تاك هنأرث ذ دو هين وك انتل لك لا 0 ْن و دلاب

 2 تااوةالصلا ادةكيطخ !لايتو هرهط فا نيو قس نيس“ ن اك ددسفت
 |13 ت) ةراننل ا مزاسل اهراس !ديلددع وج ناك اسغالاقو هرهظ فاغ لو نماذهو ىرخالا نمانه اداب

 ُ ه اع هللا ىلصننا ل و-رىلاةقمحوم :. تءايبل قب اذكلاةليسم نيمو 6 ةقشد قب

 ااا لبو هلع هللا لص دلال لوسرناكو باشا هنورت هرخست ناذكلا ة 2+ مهعمو ١ و

 | ظ الفتاصيو سبأ ر ىفلذتاا ب سع نم به سعه دعمه نع ولاصتهتلا ىذر هءاصحأ ىف

 0 | كرم 0 ايديا كبايتار هنو 0 0 دمي هايل سدا هتيم ىت جتنا

 َناف ءاملسا نم نوكيا لكأ

 ْ أوز دج ًأدريغ نم نيت دين

 نم فل 9 و

 عرق نأ د سائلا. ١ رت استسإ
 آه

 7 مي 2 وَ 0 0 نم وه 0 رالوة اودْض درو 0 وامسح وكي تأ ىلا كلذءاعد

 0 كدةئءالو لابن مح لا ربالثأإ وهو هللا نما لا ءال وأ وءامللا لك أو ىصاعملا تاكيترا نم باص عنم

 وهو نأ. ال نم عراشلا هل هج ىذااوه ست كمملا:بسنكمو ىزب رغماماو ةيقارملاماودو ةثرعملا نعأشمإ منادلامو



 لس .و هيلع هللا لص ث اكو ةْري ر رغبستكملاو وكب داك دب بستكملا ىلعهنيعتاهناق هنتر 7 رغهبفناكن مّن ريغ هيفلكملا

 قف ةيال هن امدح ع نمناك لو هيلع هللا لص ةنا ىوز ىتتاهردش فءارذعلا مام أ ىزب رزغلا ناك ةناعونااهل عجدق

 نيا لع ناكفالعو لج هير نم انامل _ملسو هيلعاللا لص (هفرخامأ 9( هلءأنيالو همفورطن يديالىادأ هج وىفدرصإ)
 ىنأثاكو اهيف ددحأ 5 , واسال 0 اا ا ا ا

 3 ةسشخ مهذشأ وسانداا

 هفوات وىلهد ل ولعل! ىلع

 ةيشملا ةياغل ل جرا اري "اكربزأ

 دقاناهنلا لوسزاداولاةف هناك ءاورك ذا واسأ نلف مهلاسو ف هول عجة تس ب نا لسقو ظ

 نمداول هنرهأ ام ل دع سو هملعهقن ا ىلصدل ىهأذ انلاهظةكانلاسرىفانمساص انتلخ |

 اعهو ريشأه ملا اوعهس رالتاناكم كرش سل هنا امأ لاق و ةذق نمر قاف .وهو 9 وهلا |

 ةعومدلمستو كس و ,ىلستناكو ||| كا اوهتن اواوعجر ال ءد_هبنمرمالا ىف نأ فرع هلال كاذلاهامنالاقف هنءلاق |
 هنذ ول عوسإ وتوص راسغ نم ةويشلاىقلسو هيلعهللا ىلص هعمل ارشأ هنأ ىداورزكح وأنت وهللاو دعدت را ةماعلا ١

 نءردةلا لج رملاو وح تْوص || املالا كلاذاماناكم كرش, سدا ةنأاماهلىفومترك ذنيدح مكل ل قرأ هعمدقو نالاقو |
 نين"اكن نأ باو رؤقو افلا ظفح هنآك ايدارأامنا لو هيلع هللا ىل صوهو ىأ مالا ىف هعمتكر رشأى لأ ىلآ عيناك ظ

 و هءاعدلنا ىلص ناكو احرلا || نب /سبقنبتبأن'هعمو لبقأ لو هملعهنذ | ىلص هنأ نيدو هعأ !ىفو اذه هياصأ ةه.ن ما

 مكسشأ لءأأم نولعتول لود

 ىلههف وس >واريثك م .ك.اوالماق

 ةسهاف وناك لس وهيلع هللا

 ىلءفق وىحدب رح نمةهطق مل .وهيلعهلتا ىلص تلا ديف و هن ىلاعتوت ا ىمو نياق ١

 العلا ىلصهنافىأ اهكيتيطعأام ةعطقلاهذهن ع ىتاأمن لاف هب هراكك ىف ةلم سم

 اذه وتنأ اره:هىدااارالىلا وهدا هداعب نم سعالا دهم ىل ل عج نا لاك هنأ هذعهغلب 1

 ّن روكي الازهول الحا ومظعتو هدي دأمانمافىأر هنأ ود .لعهللا ىلس ه:مءارىذلا اوف ةرمدتا مث عليي سيق

 وهف ةلاو ةفرعملا لاك عمالا ا.هتشفنه امون نأ مامملا ف «ىلاهقاىسوأف ام-منأش هان لاه نهذنم ني داوس

 مم عب لاف بالا ثنورقممج :.ت || ةامسمو» اعنص بحاص ىسعلا ةهلط |مهو ىاىدعن نمناجرن رد نيد اذكأم تاو أف ازاطذ 1

 ةءساللاو نيدم ءموملا ةّداعاف :ودلا ناكو و سو هملع هللا ىلص هنا. 71 -ىفةومنلا نعدا اههءمالكن اف ةماملا باص باذكلا 4 ٠

 نيِبسملل ةسهلاو نيلماعلا "علل لأ هغليالف ادهم لي ريس ق أباك ىن :أينونلاوذهلاقي ناك اك.طمثا لوقد ىسعلا ةضلظ |
 نإ ممدعل عج ون نونل اود لاقي ءايئبسل اف اهظءاكلمركذ ددةللاه كلذ و هم ةلعهللا ىلد ْ هللا ىلص و4 نيب 2ةءاا لالالا و

 اعيان ناك ىلوالا نمت هن ص مدة ةلي سمن ورك نأز وح هنأ, انهامونيصععأا ىف ىذلا ١ذلو

 ةماغز اراكتساو هئءةفنأ ارض لو اع وشمناك ةئاثا او لاح للا "هذ ناك م نمو

 ىلا أن فالئتمالا ىف لو هيلعهللا ىلصئداع ىلع مارك الا "لل ءاعمل سو هملعهلنا ىلص

 ني يلا نينا لك !لسو هملع

 .لالعاوةسهف هوس ةفوناكف

 ' نيع «ءونيقماالءنيبهلهننا عجدقو

 دهشي اكفني ةملا قو يةملا هللا ف4 ص ىنلاىلا ئلهناذةةيرض لو هلوقن اىئذكالو لق اذك مهيفودو هموقأ

 ةيبلفلا ةنشللا عئانابعءامشألا لأ ىإ اذهو باسشلاب نورتي مهو ل_سو هملغدقتا ىلص هلا ءاجدن ا مدقتونيئرملا فاسو هيلع
 ىلعةءهاالا ةمظءلاراضحتساو َ ىىهاضي نانذهلانو اكس هللا هذ هاةلمسمراصمم اعودتم ةنوكل نسانملاوهبامشلا هرعم

 0 هيدا هو أ قىنع“ ناب نع ىسنة هس اهم حي رخأ ىل, لسا ىلعهللا مئأدقادقلا دق وق كاذنخ نآرغلا ظ

 5 ولو ادرثتادرانلاو ازيد ختازباسللاو انه تاذحاسعلاو انعطتانتاطلاو لاهو اشو أ

 هللا ىلص( هتعاصمامم )ان أها ناءةميلطمَتا هنعلذن ال. قو انئزلاو هردللا مهل لو ةالصلا نع عضووامقل تاقاللاوأ

 قلخ ع. |ناكدق هناف لو هيلع ْ

 هتعهنناى طر كلام سنأ ن نءمهريع غوىذم هريلاو لم وئداضااهاو رام كلذ نقرأ:: الا و ثيداحال اكاذبت َ راو اوندقو هللا |

 بع ,دملا ل دأعزفدةلسانلا مشو شائلاد ريشآو ساننلانسح أل سسو هلع هللاىمدقنا لوس ناكل اق
 هقنءقتيسلاو ةيلط الى هر سرع ١ لعت وصأاىلا مهةيسدقاعارلسو هملعهق !ىبصهقال وسر مهاقا خت :وسأ 1 ل. 5 سان



 ودنا اقبل ماسر لبو هيعدقا لمون اراعسافُةْنب ..دملابرقدعنم ع زف ناك ةياوزفواوعارتنالوقي وهو
 ىرشلا عساو ىأ ارحم س ءرفاا ىاهان د هناوع زفلا بح ولى أئش نما آراملاه عج رانا مالسا اوةالنملا هباع هيكرذ 0

 هقلا لم بكرفالباكأت: أ وعرف ةئ دل !لهأ ناد اورفوهمشمىف "09 عرسال أ طءاس رفذاكو ىوا لا لاه

 / ناك” ةيطط ىنالاس .زأل و هيلع

 ْ انف ءطب ىا فاطق همفو أ فاقد

 اذه مرقاندحو لاق عر

 قوىراختال دع تاكفارع

 اره قف كلذدعن سام ةياآور

 هللا ىلص هتعاصت ناس ثيدحلا

 ةذشئم ذو مكلذو لو هملع
  ليقودعااىلا جورمتا ىف هتلع

 لالافثك ثمهمهلكس انلا
 هءق و ساءا!لوص ولت عحرو

 قه رردقمو هفكر ميطع ناس

 ؛ ىفل-ج راعدواش ص رقع رقأرا هن ص أر هدو اهزام خر هففاكربت ب ف لق
 رخ“ الاوركي ىف طقس دق امه دس أد _ت7وفدل 0 لح رلا عب ب رفام_مفةكريلاب نيش

 ةاهاضمك لذ لعفءانمنعتذد اندصسج اف شتمالا برع قع مصو بئذلا هلك 5 ا

 مبةريسن ع رئىبسلا كلذ سا رب ناك هنأ ىلا د ربقامسلا ادد دإ و هي هملع هللا قلصصنلل

 ةضدساانأإ :مضتقاو: وهر وراه فوض ,لثدأ هنأ اوهوهعُر نب ردم :.يظأ م هانشتالل هماع

 ّق لوجتف طءلئاكح دنعا ماقال ءلوام وبر داش دومأاو لالا فتءقلأ اذا اهم ول تأ

 هلوقي ةقنح بن مها رنه ىلعد هرب اذوب ودمج ءامابيلع بصر وةرو داقلا

 ومينا هنآك 9 همامانأ اكءاع قا ٠

 هماعغ نم علطت هش

 هّلئا ىلص بالا ىلا هلا هصتة و ص تك ولاه 5 هس وعمه ان[تناك لب تبذك هللاقمف

 ىكرش *أدقىف افد_هرامأ لقا ل وسرد 2# ىلاهننا لوس ,رةلمسمنملاقف ماك لس وهبلع

 هلا يكف نيج رثعب ؛ونولدعراموق وق سد رق سد اونعالا فصئاناناو كم مالا

 ةيسم ىلإ ها لوسي د##ت نم ممدحرلا نعحرلا هنن عسب لو هيل عمنا نص هقنالوبسر
 هدابعنمءايشب نمد وب هلل صر الا ناخ دعبام أى دهلا ع. لا نم ىلعمالسيادكلا|

 ناالولهتئاو امأ لاه منالأو لوقيامل هم نالوةتامن 00 راالاو مث ني نقةمالةيئاعلاو

 يلاعت هللا ىذر يل.لتادبز مينو( ىطدقو اهئمو) هت ااكنانغأ تب رضا لّدقنال ل ْدزلا

 كلذ هللمقل الادب ز زمهدءسود دوسالان ب ةصدسقم 5 ةولس و هيلع هللا لص يلع دو وه سنع

 ردي نيا ناكربزللل_بةاهدارطا مزاي ةممستلا هسج و ناكول او ىأدل تناك ارفأ يل |
 نب مشو ةةيهسمل داق ونا وص نب كما دبع ىلع دفوهنا لدقد# و ليلا نام رز 1

 انمعس رق لك ىلع فاسو اتا ومو اهئ انآ ىلا سار ةالا لن م :ةذلسا 7 بدل و اسرف

 ظ ىعن مدشأ ًاهباعافالدحا نمىع كالا اد مءلاقف اهريغ ىلعاهب ا ىقاا نيهأ اري ريغ

 ضرعف ادا وجاغملب اممطخ ارعاش لها ديز ناكسس و لبمللا باساب ةتفر هرهم رم

 نادعن اعت ) ريس نص ا بالقأ

 صضامءىذاقلا لاه اًدمطب ناك
 هيلعمللا ىل ههس ارفأ ف ناكمق و

 هلءافب ود مهمسا سرك ل و

 / لق ىووالا لافو دعب هبلاراص
 . لاه مسالا فانا نابت رذاممما

 مامالا ىورويىلوأ اذهوىنافرإلا
 نب انءامهربغوىاسألاو دجسا
 5 ؟راملاه امهثعهللا ىذررمت

 | هلا لور نمد الو عيت أ

 ةددخأ او )سو هيلع هللا لص

 ملبيو هيلع قنا ىللاقو مهمالضا نيسحو اولا مالسالا 1و هيلمدقلا لص مهل ماب هيلافاواعسلا ةءاورىفو:دكااوةءعامش
 ىل-_ءقامنود هس أرالا ننام لصقفي ب رعلان مل_-رىل سرك ذاَم لحل اديز زوي تالا يادوب

 | 5 اهل د اهو رعب ال بسوه-_ءلعهللا ا انسياب ةمسإ نادك درس قم هيزإ وهيل لسءاسووسيفامك تفويقامىأ غاي اقل سيطتادزالا هسيفأأ ن0

 3 نانا يلا ١ :ء - ش : ردو لاجل 0 2 5 0 و رمفلا ف اال داوملا ذا

 ش يرو قصاب ى در ودواغاتت !ىع ىدقاوهو سغنلاءدوس:ددنلا ءالوتوملا فانمال عاصشا و

 مع :رصمذ هعراص ملأ هن : وأو سانلا تاكو عاربصلا نسح وَما ديدش ناكو ةناكردل لاقي لحد :كع ناك هناامهريغو مانا (نللاو

 ل وعدأ ام لب ةتوهللا 1 ىتثالا ةناكراي4 لاش لو هنلع هللا لس هللا لو سر هسشلذا ةكم نا. هش ن مسحت مولا وتاذوها. مع



 د اوسؤو هللا نمؤثأ كدعرمم ناتءارأل انش 5 كقدص ىلع لدن دهاش يم كلل لهذ#تاشن :اكرذل لاق هلوسرو هللاب | ندوسف هدملأ '

 ةناك دكلذ نمبةناهع رمد هدأ مل .وهماع هللا ىلصدننا ل وسر تا دف تأهل اقف ةعرئا هدالأم ”هل لاو واب مث لأق

 1 نالافوا.ع:مدناك رمتوذاثانا 530 كلذدي ل ءفن:دومااوتلاعالا لأسم

 دم زابأ لاك تن أن ملا ةفد دي ىلع لو هملل هللا لص ض.ةمثناعالا كاما لوو كازحو
 لد :لو هماعدلا ىلمهل لا ةفهلوسروهد_.ءكلذ اوهقناالا هل الن أ دمش أ ل اومن ل لئا

 ىاذلريغهنعتربخ أ ام نود هتيأرالا أ شاهق لبر نع تريخ أ امديذإ لاق مثريمادبز تأ

 ءاوق اوأ نسم مئه لاو لك لو هلعوقا ىل_ضزاجأو ظ
 ىل_صهلفال اودردنع نمحأ رخاملو اك كال ذيهل بتكو هضرأ ن «نيا# ةعطقأ اوىااذشنو

 ىاىجلان ءديز و<؛ثاملسوهرلعهلا ىلصهللال وسر لاق هم وةىلااهجوةمىلو ةماعلا ا

 ديزا.هل لاه لسو همملع هنا ىلص دنا ظل ىف وفا ىجلاهتباضأق ب رطااءاذثأ ىف اهنم ودام

 ل وهملع هللا ىل_صهدنع ن*ماق كل كنا دب زثا(هي اورؤ و) ىلا ىنءد مدام ما نة

 ةبلكلاو ىحلا يعي ةباكمأ دكددتل نات جذىأ لو واويف هللا ىلص لا هدا ىلاه-وو

 هفلاةيام نودهتأ ءاذالا موتو كه: برعءلا نمل ر ىلءمدقام © اودفو) ةدعرلا

 نب ةصرسق مافأ 1 تامااو لاق ودام سهالؤ 3 .دااى جن هدي زنا ناف دي نمناك امالا

 مل بو هيلءهللا لص هقلا لوسر باك هيفو ل -روهتل-اربهجو من ةنسهيلعةحانلادو.الا

 قركحاو تةركداق راذااا ممرض "لد ارلا هن : | سها ترا هضرأب نيا ه.فدعظق أ ىذلا

 امنمةريثكى رق همءطأود ارأام ىلءابا تكول يدكو ىل هسا مالك ىو ىوتنا باكا
 نبىدعذوو اهنمو)# امئءمللا ىضدرعةفالخلا قبل !#.ةو همالك اذه كَذَو

 عابر اذ [ىوقىفاشد رشأ سها ت تنك لاف ةينعةق ذر ىد عد *( ىاطاا متاح

 الق مم 1 هناك ةممغاا عدروهو ىاةياهاسللا ىف برعلا تاداس ةداعوهاك. مئانْعَلا نم ؛

 ةهارك دش ناك برعلا نملج رنمام هتدرك لبو هيلع هللا ل_مطهللا لودبرب تهد“
 نالابأال ىلب الاب ءارناك مالا َتاَقق قم عم« نيح ملسو هيلع هللا ىل_د هبا لوسرل

 هده ُيطودقد خش مد تعو<أذ أو قام رق أهم فمم» ءافاناع«اللذالا أ - !ىلو !نم ل ءا

 د6 كم_تغاذاائاصت .كامىدعايلافف موتاذ نان اهناملعفتىفذ دال, |

 ىلبرقدل تا قة د شو. -هذهاولاةف امءتا[ت تارت ؟ردةىفاذن ال اهعئمأ

 تع داو ماش !انىراصنلا : نمي دلدأ, تةحتل اوىدلو و ىل»أ تا افاهب رع ذ ىلادجأ

 تمدقالف رضا نمبدصأ ل نأ تنيسسىا بيصأ نوف تي: رضاخلا ىف تالا ٍ
 ىلا بره ل_سودب .اعملنا لص هلل! لوسر غا او 0 ا

 ٌن*ماش أ

 اسهم تاقثانمون ةنيعظىلا ترظنذا ىلهأ دعاةاىفاهللاوذماذلىلعتمدقنأا

 ىلا تءرخو :ةفئاهاظعأو اهاجواهاس كور و ياا لصد لوسيا

 م لع نع

 ْ ةيقوأ ةرمع خال هلل اديب ز ىلع

 رج نبا ظذاللا لاه: سما ثنأث

 1 ئبديرب دمع نب ةناكر ةياصأ' :اىف

 فايمد.ءنب كاطملا نب مشاه

 مدة هنائرذاليلا ىور 3

 هللاىبد ىلا ريخ ريح > أفرغ ةس ن

 ناكر و: 0

 ىل_كىنااىلا ءاؤ,سانلادشأ
 تاد_#الاك و مدس و هيلعدللا

 لاّةث هعرسصة كب تنم (ىدعرم

 دبل بأم رحاس كنا دوش

 ل وها هللأ ىلسىنل اهمعطأو

 ضءبىف همقللبق و اةدونيسج

 غاي نبا "لاقدر لام>

 كناتاءىتع :رص أف هلدع

 لسأو هعرصق ه«-ءرزاصت قداص

 بقع ل-.قو 34 خفف ةناكر

 َ دال !ثىتام و ه:ءرادم

 ةفالشف ل ءقوهدذعهللاىذر

 شاعل.ةو هنءهللا ىذر نامع

 قءاجونعرأ و ىدحاةئسىلا

 هادم اذ ءتاباور ضعد
 نب ديرب عزاص سو ه«.اعهللا لص

 دق ةءراصملا كال: لءافةناكر

 عمدت ىو ةناك ر عمر رد تدّدءت

 ىذر ةءدك اههنم لكلا ودب رب هنا

 بدطآلا ىورو ام-مئع هنا

 ىكر سا ءءّْىان ع ىدادغيلا

 ةناك نبدي نيءاحلاف اههنعهللا

 هعموز ل وهيلعهلل ١ىلص ىنا اىلا

 نةنام لاك كةعرص نا ىل له 2امولاك 0 كاللسبة كنعفلا ل هو

 دا لا ةفدئل اغا اركذ وهع :رمصق هعرا مق ىئ رخ أد ,اهلاق قل هلام ولاه د وع اقل لد لاقم هعرشق 5 هعراصو معلا ِ

 هناعد ةرواثع ماقفمت ل وس ردن قهلناالا هل اال نأ دوش انأإ اآاوكءمىلا ضغب اد اتاك ك1 عضوام



٠.٠ 

 مدا هلاناك عجل ادوسالاو أ مهتما مهريغ ةغانخ راضوا مج هئب'وةناكر ع راض)و هنلعهلبا ىمدثأ اذهب حضناف هذ
 ىَوفةيف هيمدق تت نم هوعزخل ةرشءهفارطأ ب ذاتي وةرقوا ادلج ىلع فقر ناكمنا هتدش نم غاب ادي دش اكو قييملا هاورو
 . ىتةعرصنالاهوةعرادملاىلال_توهءاءهتالصهللالوسردوسالاورأ اهدذ "06 هنعج زجزتي لو عطقتي ىا داذعا
 يي يل 22222222 بيلي 1
 | ةرقي تدطق ولدا رو كلخأي تاقحا ملاظلا عطاقلا تلاه ىلعتهتواإف ىه ىهاذاف ا اس
 تء:يصدقل ورد -ءنمىلام هللاوفارعخالا لو ةتالة.خ أ ىاتاةن كت وعول دلاو لو هيا هللا ُش ةكشدتو 1

 اذهرهأى ني رئاذامة مزاح أ سها تناكو اها تلف ىد:ءتماقأو تازنمقرك ذام || ذ_: 1 دا 1

 اكلطم نكون اوهلضفهملا قدا الذ اسن نكي نافع رس ولت نأهللاو ىرأت ااك لجرلا 7 0 ونايلاةذ و 0 و

 أ نمهعيطرفالثل اهمالماهلرواظت لاهلعلو ىا ىأرللاذهناهتتاو تاقفتنأ تأأف : 0

 | ل-وهملءهنلا ىلصديقوحللا ىلءةلاضي رحت كزنتلاو ضر سف ىلع ىاامن:نكيث'هلافاوق | لإ عش نمامو ححنزتيالو
 ١ تاقفلح رلا نغلا ةفهءاعتاخ دن ةردملا مل.سو هماع هللا ىلص هدم ىدح تح ركل 0 ا 00 دقو

 [هيلافدثاةلهناهتاوفهثيىلاىقلطتاو لسوهيلعتلا نصهتلالوسزماقف تاحنبىدع أ ٠ ع م ا
 هملكتالب وطاهافةوف لسو هلعهقلا ىلههتةقوتساف ةةرعض ةريبك ةأ سما هتمقلْا 0 0

 أ هّتيل خد اذا تلو هيلعهتلأ ل صمت لوسر ىضم مدل وهام تاقذ !عاسف
 ( تالي تاقفهذه ىلع سا لاو ىلا اهمدقفاذمل ةوش < مدأن مهد. ةداسولوانت
 ضرالاب)_دو هيلع هللا ىلصةلتا لودر رباب واهياعت اخ تنل لاق هيلع سلجاف
 تاقئان'الثاولاك ل_تلسأ متاحنب ىدعايهانعمام ىل لاق م كالمسهأي اذ هامهلناو تلتف
 ةمدسوك رلا نمت سا منلاف ىيدنلعأتنأ تاقف كنمكذدب لع أانأ لاف نيدىلعملا
 ريست نكس: ملأ لا ةذ ىلإ تاةفايئارمصت ناك هنا مدّة: هنال نيدموانيدلا موقأانم ا

 ةياهاملا ف هذان مفارشالا نأ وهاك ةمنغلا عب رذخآ:ىا عابرلاب كموقىف
 هنأت فرعوهللاو لجأت اقف كيد لل < نكي ك3 نافلاق ىلإ تلق ةمغلا عسر
 قلوخدلا نمكع:ءامعاىدعا كلول مل وهيلعفللا ىل سلاف متل ودام لعدد م ىأ

 مهت+اح عم برعلا مهتءردقوهل وقال نمو سانا ةفعض عشاان لوقت ىرتام نبدلا اده

 ربديال ل ءقمو حرببال تبان وهو

 بزاعنبءاربلا نءىراضل ا فور
 لحررالأسدقو اههنع هنن ىذر

 نكل لاق لسو هيلعدتا ىلص هللالوسبر نع نيسنح موتر
 ل_بوهيلع هللا ىل_صهللا ]وسر
 للاناوامر نزاودتناكر شي
 ةباورف واوذشكأام-ياءانلج
 ئانغلا ىلع انييكأت اوءزملا
 يارعالاترفو ماممسلارانلقتساف
 تا اردت وسائلا نم م ندو

 ىلع مل وهملع هللا بص ىلا
 نناسةسانأن ا و ءاضيبلا هتاف
 هنا لصودو اهمامرب ذآ ثرمحلا
 اول اود سس وهماع

 لطملادرعئ اان« بذكال ىبل نأ
 سد وكسر ام ةياعىفادهو
 اهل ؛ءىفهنال ةماَدلا ةءاصشلا
 لاو ىولا ةموعحف موملا

 اذه ع وه وهشسح هع كا

 نمكعنءابغاثالءاو هذخأي نمد_بودالىت-م يف ضي نأ لاملا نكشوما هللاوذ
 0 واهرأ ل تاقةريح اف ةر عن أ مهد دع ومو دعت راك نمىرتام هول وحدلا

 ةريلا را رح صال ا | ده نةياءدب ىسفت ىذااوأ ظذلىفو هللا اوفلاقاهب

 ىاتببل اروزت يس اه راع ىلءنيءادس م وهدف وكما نمد واهشن هب راةىغهوىا ةءسداقلا

 ىفناطاسلاوءاللانآىرتْكن:أ ه فلوخدلا نم كعنءااتلهاو فانال ةيعكلا |

 ْ نتوكنلهنلا عيآو تيبلا يحث اهريعب ىلع ةسسداقلا نم حر ذك ةأرملات باردو ىدع

 ةماقلا ةندن أامظل !نكا رم نمل ٍِب رخلابك ١س نم تسل ود رخال اورذال وّركس مل وةعب رمت سدأهلغإ ىلع

 هعنانمؤن و مههوجوىلاامضك ربلذ عموهو ل_سلاك هد_دعبأر لا ناوتا,ئااو ةعاصشلا ىفةياهناا ىلعل ادأمب وكر

 اضيأءاريلا ثيدح نمل مىوروودغلا.ةالاءملا مدعو ةعاصشلا ىفةغاامس كلذ لكو هءلعةمالسوهتنا تاواص هفرعي ل نماةفرعمأ



 هلوقىعموهيذاكىذلانمعاصشلا ناو سو هيلعهقلا لضدتلالو ءربانسق” مشا ىا سأبلارجحا اذا كك لاقت هنعمل ا ىذر
 سأيلا ىجاذااك هنع هللا ىذر ىلءنع قاسنلاو دج مامالا ىورو هقااذقو هيودعااان1.ةةساواماد_ةءاناعج هبانشتا
 "16 هلاع هللا لصهلالوسرباذسش:!قدلاتزماو سأ !اًدَمثااذاة باو رىفو
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 دفر « (ىدارملا كل. هب ةورف دوذو ا نءو) «هدخأي نمذجوبالىتسلاملا ضرقماةيئاثلا
 نيب ودا م هموقنمب ناكو ةر:كسسه لولاه راةمةورف لو هءاعهنن! ىلص هللا لوسر ىلع
 مد رلاهللاةدم ول ىلا ودار امدا ص نم نأ لوهامف د اصأةعقو مالسالا لء.قنا دوش

 هللا وسرا. ل !ةفمدرلا موك موق باصأ ام كءاس لح ملسو هماعهتنا ىلصدننالوسرهللاقو
 هللا إ_صهتنا لورد لاةذ هءوسيالو مدرلا موب روق باص امل ؛مهموق بدصي اذ نم
 سو ه.طعدنلا ىل صول هم ساو اريخالا مالءالا فك موق دري ءال3 ناامأ لو هماع
 هدالبىف هعمناك.ةةةد_فأا ىلع ىدامل ني دمع نب دااح هعمث عب ود زرودا ص ىلع

 هللا لدهقتالوسرىلاههج وددع ةورقلافو ٍملسوهيلءدلنا ل_صهللالوسز فون تح
 بو ةءاع

 اهنا رعزلس رلاو ات ليسا اه. تطرد ةجابك لوف متم زامل
 اهياولو سواها ظاوفوسرأ « اد#مْوأ ىلحار نيككسرف

 هللا ىلصهللا ل وسر ىلع - 9 روءدو وهح .وأا عب وىازلا مذ «( دمر دو واسهنم هول

 ةعاصشابا رووهدهب رهلا سراق ناكو ىد._..زلادب ركب دعم نإ و رعمومأ ول _بو هيلع

 نمالح ونأانلرك ذدقو كم رقد نا ىدارملا سق هسه أن بال لاق ادم#ارعاش

 ناك ناف هلع لهن ىت-هسملا اب قاطناف ىتدنا لوقي زاجل رشد د4 لاةي شرق
 3 ماءىلأت هاعانلعكل ذيع ناكن ا وهانعيتاهانيقااذا او كدلع قنا هناف لوةأك اسنأأ]|

 هلع هللا ىل_صهللا لوسر ىلع مدق ىّتسه-:ءهللا ىذر ورع بكر ف هنأر هدو كلذ سدق |
 لقفارعدعوو يأدوىرهأ كرت فان لافاسقكا ذغابالف لسا هموق عملو
 اهنم انامأ سدقىف ورع

 رازاادس هسفئديرب * هاةساكذ نم ىرذاعاذنذ

 ىدا ع نم كل ءاخ نم لردع * ىل_دق ديرو ناموس ديدأ

 همالعا نسحو لسأ مث ىبسعلادوسال |عماذشورعدترا لسو هماعّنا ىل ههتومددعبو ىا

 نال.ةىصء«انبانعو امهنءهللا ىذررع ماياو قيدصاا مايأ ىف ةريُثك تاحوتف دهشو

 ةيصدل ل.ق كلة دعب سيق سأ و 0 و هيلعهللا لض ىلا تأءلب ركح, دوم نورع

 بالك هدجّعآ ىهد مهئمةدج سو همل عه ىلدهلوىا «(ةدنك دقوا مممو)# اللءقو

 ناكو سقي ثعشال اميفةدنك نءنودسلمقوىان ونا سو هلع : | ىلص هيلعدذو
 هيلع هللا لصةملع لوخدلااودا اراالف مهرغصأوهو عاتمالا فو هسوقاللا اعاط.مامح ف

 ىلا برقأ د نوكيا لهو
 ردي موب ا: اهدّةأو ه. ةهود_ولا
 هنءاعدتا ىلص ىتاانذوات نو
 ناكو قدعلا ىلاامب رقأوهومل و
 اسأبد مو صانلا دم ند

 نءقالالا ىف شا ولأ ىورو
 انمهنعهللا ىذ رزه -نبنارع
 . هللالوسر قااملاه اهم معو
 ناك ال اًةبَمك لس وهملعهّلل اىلص

 ىلعل بة يىا برضين « لأ
 مهرحىلا هجوتو مرض
 هنلعدللا ىل_ص ناك دف هلا و
 هناا و6 سانلا عم دو
 دفاع ىبئااا يان ىلا عتهلزق
 يلع طناغاو نيقفانملا و رافكلا

 يعير وهن اظعا م در وام عم

 لاس رلاض عب مواقياي روالحر
 ىلصوبنلا باصأ ضءبك افا
 ني رحاها! ن ءل_سوهسيلعدللا

 نيمجسأ منع هللا ىذر راصنالاو

 زمام ةسءهلالا هوم !ن مهل
 ةمكلالاو ةيرمشداا ىو اسهنع
 سَ .وهماعهتلا ىل_ك(هم .رك امأو)
 هتف ىرامالو ىزاوال ناك
 هقرع نءلك كالذي هةصو دقو

 خايم لب در عشاو لل ذ عاشو
 هريغو ىراضأ!ىوردةورئاوتا
 :11نا هنعهللا ودرس ١نع

 دودأ ناك سو ه.لع هللا ىلد
 لاكسشالا ملمأ هلكشو ةدج مال !لدعأ هحا نمو سوف: | فرشأ + -:: تناكسحا!لسوهملءهقلا ىل_ط هنالك ل ذو ىا سانا
 ' نعنغتسم هوه وال فرك وادي مهاد وسائلاد وحان روكي كسالفلاعذالا نسال «ذن وكون أددال قالخالا ن سدحأ هقلخو

 لح روءافداطعأالا أش لو هملع هلق ا ىلصهلنا ل وسو كسام هع هللا ىف رسأأ نعلم ىو ر وتاطاصلا تامقا لا تاننافلا

 00 - نا 4 ب



 كلذوىا ارقفلا فاضصأل نمءاطعى يطوزاد##نافا واسأم وقانلابقةهموقىل ١ عر رثنيلبج نيب اش .و ةماعلا ىلص هاطعأف

 لم ىوروهريسغ لقوة« أ نب نا اوفصوهلدق نيل .طانبب ممغلاءاطعأ ىذلا ل- رلا اذسهو ل لو هيلع هللا ىف صيوب هادا [

 ةممآن ب ناوةذصن - ىدصرتا 7

 ودعم حرباشتىلا سانا !ضغال ناو

 ساذلا 0 هنأ ىد 0-5 .طعد

أ ىرهزلا باوش نبا لاهرلا
 ءاطع

 مد اممم مسا |ن هدب "أمن شح مول

 هللا لصهممفاط هناء احول م

 ناكو مئانغلا :ةصدب لب ءوهباع

 و هموق نب د ىلع

 رظايىل_عس وهيعأت اء والا

 مل و هملع هل ١ ىل_-طلاتةفهرلا

 بهوانأأب بعشلا اذه َْكء عأ

 لاةنهيفاع كلوهلاق "مالا

 هلنال ]وسر كد دينا تاوقص

 طقد_- | سفن ادم تب اطام

 «مزلسانيبحورلب !مث ىنسفثالا
 ةن_سىلا شاعو هنعاتلاىثر

 لمقوةر هلا نمنيعدأ اوئدنثا

 هللا ىذر ناعم: مانو

 ةمك-طاونئالثو سنةطسهنع

 ةعفدنكي لهناطعانوكحو

 ءاطملا اذهنا اع ردنلد ةدداو

 ىطمد ال مكسالاو هن ادإ ءاود

 ا ردنلبن ةدساوةءؤدءاودلا

 ل-دقوءاةثلاىلابرقأ هنال

 لوزياله*اذنا لسو هملع قنا ىلص

 نا-س>الاوهو ءاودلااذ_مالا

 رفكلاءاد“ نءئرب ىتس هبه اعف

 لاكن مادهوهنء هللا ىشرل أ و

 هعجر وم و هماء هللا ىلم همه

ىف نب ىلعن اك ونا. لاف طادرب ىلا ناريغا ارحنءههذدق أاوناس>ال !لاكبهلماعذا هتف ارو
 ىذربأاط 

 ىناطءأام ملسو هيلع هللا ىلص لنا لوسرىفاطعأ د2 لاق هنعدهلاى ذر ىحجلا م15

 ٠ اواعكيتو هيك انمىلعةطقاسلاىا مسمءؤر ,دو هش ىا مهمعجا وبرسكا اوابرإدو

 اهوفصمىا اهوففك دقةططخملا نول ادورب ةينعنز وب ىا ريدا بمج مهملعا بلو
 نعءللا تدب ااولاك كلذ دن ءو البو هيلع هللا ىل_د هللا لوس ىلءاولش دانا فرب ركاب

 ١ كو« كل يمنا اولا هللا د. ءنيد هتان أ اكل متدا سو هم هيلع هنا ىلصهللال وس ل

 هل مقال !ودرل اًويضاواكو وها ايش كالانأ انام ءاقأاانأايا اياولاة قمم ءاقلاونأاب لاك

 1 اق دادس. هنا وسد لوسر انعم فران دوج« نودي

 كن ألن قيك اولا.ةفرانلا فنهك.ةلاو ةناهكلاو ناكل! ناو نءاكر ااءكالذ لعهد

 | ىنأدمثادهلاقف ءام_صسنمافك مسو هباع هللا ىل_صدّلنا لود رديلاب هللا لوسر
 ال لاه لسسوهباهقا ىل صدقا لود د منادي ىمحلا حيسف هلف'لوسر

 نإ ع نءلطابلاه. :ًايالااك ىلعلر او قا ىةعب هللا نا مادو هءاع هللا ىلص هلال وسر

 امصتائاصلاو لو هيلعهقلا ىلسدقتا لور الءؤهنمان همءأاولاةفهةاشن هالوديدب

 | ثءحي نكسو لسوءيلعمللا ىلص هللا لودر تكس يراغملاو قراشملاب رغلب ىتح

 هبا م4915 نأ اك: لا رئان ااولامقف هدد ل ءىركت هعومدو ىدهسكم كر هدال

 دوس لم ىف ميةّمسم طارمص ىلع ىنثهدىنكب أ هنمىدشخ نا لو هيلعهللا لص لا ةذ كرت

 انم-وأ ىذلا نيهذنل انه ناو لو هيلع هللا ىلطالث أ تكءاههنع تغزنا فيساا

 ىريرحلا اذه لانا. لاق ىلإ اولاها اول سن ملأ سو هيل هللا ىل صو ما لاه مي "الا كيلا

 رشاعمانزاهةئالاقامفل اذ : اذدنأه.فو هوقاأ اواهنم هوقث كلذد_:ءذركحفانعأ 1

 دطازواالنأب صومثزاو 11لاة.نأالا ريرطا فصلا زاودن هةسعقاتلا

 هللا ىل_ صدا ثعشالا لاق دوو مهبقنالل ادا تزواحم 4ةدهن لل_عاو صاب نداللا

 اهنأ مد-ة:دقندا الكم أدن >> عد رارملا لك !نناتن أورارملالك اوي نذل وهماع

 لخداذاناك باطملاد_,ءنبس ا,هاادم نال ثءشالا كلذ لاه ال.قو ةدنك نم

 رارأالك 1نياانأ لاه ني نملئد اذافارحان'ن ناكع د 6 هنالد رعلاءام ا نءامح

 را تدةةءافاكو لماواك ةد_:ك نال ةرك ىلا ىقءذمظعمأ

 اوذةنالةناك نبرمذ: ااوْدْن مال ل_سوهي ءاع هللا ىلص هل لاةنروك ذملا سادعلال وما

 ثءشالاوءانأ الاىلاس فا لرخ'و تا. همالا ىلا س سنن الىا اننا نم هىندنن الواذمأ

 كم ىأ ة نال مالسال ىلا داعمت لعوب .اعملنا ىلمىنلا تومدعبتتدان مازو

 د ةني-قيدصا لاق اريسأ هب" حش رصو- هياقىاه:ءهّللا ىذرورد_ىأ١
 كل يس اير بيبا 000ا

 قى ا

 ىذبرتلا هاور ةحهل سانا !قدصأ و افكسح سا. لاد اهم !اق سو هملع هنا ىله ىلا فصواذاههس و مركوهساعهللا

 داودوجأ انا ودوجالاهقادوجالا نعمك ريخأالا لاق ممسو هببلعهللا ىلعص دل ان  هفعهللا ىذر سنأ نءىلعي وأ ىودو



 هلبأ ىلص و4 لمع ىحهللال سف دهاجل جر وهدد وةمأةَم امقل م 0 تعب ةاع شقاع ملعتل لد راكذود ٠ دن ممهدوج و مدآ

 ؟1/

 ةايدلاب ليالاق وسل دقورفمأ هنأ هس رف كذآ ىج قزوكب ور ىفةيتسا
 حرط غر ذاق ثعشالار ةك سان !١حاصقه قر ءالا ال - ىربال لوف هقماس طرخشاو

 اك واو هدخ ؟قبوزهنمدقا ىذرركيأ نعي لج رلاناالا ترقك امدقناو لا هةمسس

 لبالا بارك اىطءاواوكواور ثا ةلإ دملا له اي زافو هذ هدهريغةع اوان تناعل اندالس

 د_دءىلدإو مالغىللةفدلو نمل لد ثعش ءشالل وهم ,اعهنا ىلص لاق و لاق اهنا

 ةركو نيعل ارقام ماو هنزكش" هلم هم ممن اسقف ةعيسسل هءىلنا تددوأ كءااىحر يلا

 دزالا نم عج مل و هيلعهللا ىلصهللا لوسر ىلا دو :ءوئشدرا دقو اتمو نينا ماوعلا

 ن 0 ىلع سو هلع هللا ىلص ءرهأق مهاضفأ ناكو ىاىدزالا نقاد عنب درصص مامأد

 نعل اىل؟ ا.قن 5 كرا ل-هأن :رمهمأب ناك ن نمل أن ع دهان اهيهأو هموث

 ا 0 هل اقارب دم رهو ةهكا نشل وءارلا ذو لسا مب شر لزرن ىت>
 نيشااركشهللاقي ل.اواك اذا ىت-اهنعاوعج رمت مش نماسي رقنولسملا اهرصاحو |

 لهأنطظل_لا كال ذاواصوا ف فاكل ا ناكساب ل قو ني-:-وةما ا فاكلاو ةهعملا

 اذا ى> مهماطىفاو 3 رك نيمز ممم اوهسرامنا مسمع : للا ىض هر نيا سسملا تان رح

 مهثمنياح راوثعإس ل هاما د ادد الدق مهواةو مهلعا وةطع م ُه دوك ردأ

 دنءامها دف هراخالانا رظ ىانادان ر ةنيدلا لو هيلع ىل_ص 0 اوسرىلا

 ركشنلا دالب ىأي ل سو هءاع هللا ىل_ص-شلالوسر لاقذا لو هماعدتتا ىلص هلنالوسر
 ركب سر هنا لا ةفرش دس الاةءل.ع اندالهنتا لوسرالالاةذ نال> روهملاماقق

 ريطاامهريخ اون ”الاهد ع رخال هلق اندب نا لاك تالا اما كانك كلو

 دقامهمونادبوذامهموقىلانيءجار ل سو همملء هللا ىل_صدتنالوسر دنع ن هاحر 08

 د-:ءولافام وباع هنا هدا لو رايت ل١ ةعاسأ اومو.لاىفاو.ءصأ

 لاثؤا واسأف 5مل وه.اعهّلنا ىلص هللا لوس ر ىلع ش رحدةودقو تالديامهم وةاامه رايح أ

 هسطأو"اقاهقدصأو هوجو سال ع نس مكب ايس رص لبو ةماعلا ىلد هتلالوسر
 00000 مهددا لوح ىتح موأ ىدحو مك ءمانأ اوى نأ ةنامآ هماظعأ اوامالك

 سو هءاعولزا ىله هلال لوس رىلعدو و لس و هءاعدتلا ىل_صهمأ اه اك ىلءاحو راج ل وأ.

 مظل الك ديعنب ثرحلا مالم اب سو «.لعدللا ىلص هيلا مباك ل ءاحوريجح ناقل بر
 5 رفاعمو نام عزل اوالو اكو ف ةدافوهث را نوك ىف نا: ادقو فاكرإ

 ميملا معي ناز مهام او "هل سق ىل هو "لحما لادلا فو با اناكامىا ثادمهو ةروسكم

 ناكو د. !فاصوالا عسب . ىف مهلك أومهعصنأ ًاومهلعأو | مهلضفأ هناك قالطالا ىلعمدآ دوج ب ب رالد لبو هيلع

 هنيدراهظاىف هت ه2: لد ولااوملعلا لدي نمدوملا عاونأ اعمج# هدوح

 00 000 اا اا الا ااا ااا م ذذأذذآأذ]ذ]1]1]ذزذ1ز1 ]1 ]1 1 1 ]1 1 1[ 1 1 1 ذ1 1 ]| |

 مهأاع لا لادد اوءدايعهيادهو

 0 ماعطا نءقدر طلع

 1 :اوحءاضق رمهلهاح طءوو

 نه اوملاىفلاه مهلاقثأ لهو

 ع تيحرباج نيا هللا مح ريد
 و هلع هللا ىلص همرك فىصو

 اذاا ارد قد تالىذلا اذه

 ١ ومادو مانالارثكر ولو ىطعأ
 المآ ىل طعأ ماقالو هدآو

 1 ماهوالاهناطعل ترف

 هفصوف اشي رباجنبا لاكد) ||
 (لسو هاء هنا ىلص

 هب نرع :رشدلاو ىدداا ثي اح ى ور

 موسامو ل نمنيبههجوو
 هدب نمورديىل دهس أ هجر ن#

 00 . مورد

 هلع أعيرلاىرارتام ي, أمنت مع

 مكن سه ق دولا اه لك نمو
 هدب نم ضافامث كلا !تماعول

 :ناهنءارعمظعء أقات
 دلت طمغارصل دامك طبخت

 مطمامح ولا ىاطلك عدوي

 تاءئامركل انهفك طع لول

 ىبح الك باقتورو مانالا لك

 نءلاهارا ونأعاطأن م ناهد

 ياصملاراسأا أ او هشيم 1

 ىدمرلاى ور وه #ةمع مان نم

 هءاالد لهو هيلع 0

 موضعي لاق, هر دنا نوعست

 نءىدمرتا!ىوروامتمغرف ىحالث اسدرافايومق ام اما |ماق متري صح ىلع تءضوفذ اهريسغل ءقوزنب , رهلا نههنءاح هلأ ىش

 ”ىلععتبان روى ىدنعام لا ةذ همطهدنا هلاسيإلمو هيلع هللا ىلصهقن ا لوسدرلا"اجالج رنا هنعهتلا ىذر ناطإت انير ِج

 أم ىرنانءاجأ ذافدي هاورو كاع ئاذنأب تح ضرقتما ن نكساو كمطعأ' ىمىدنعأم#ب ايش اربتلا لوبن اورتشا ىا



وقو هيلع لمتلاءركش كدئعالماع سداامىا ردةنالامهنلا كذاك "نهال يأبز رع لاقت ءانيضق
 ىذر رم ل

 قم ؛أهللا لوسرانعنءاللبو هيلع هللا لص ىلا ةهاركى أر نيسراصنالا ملح ر لا ةفلت :اسلا نامرحنمهيفان هنعهللا

 مستفالالقاشرعلا !ىذنم شخالو

 هءاعهننا لص هلال وءرل لئاقلا

 هللاىذر لالدودرك دام مو

 امناوتددعت ةصتلالعاو هع

 كذاك ام هةءهللاوذررع لاق

 هللا لص هءاءةقفشر دقن الام هيأ

 هل نيلئاسلا ةرثكب هلعل ملسو هملع

 عار ىرامصتالا رهملء مهمات و

 هرسا د15 ,و هملع هلل ١ ىلههلاح

 ةراشات رهأ اذهب هلوةف همالك

 ىدع نع و هب نصاخ صأ هنآىلا

 1 هنأ سداقنا رك ذوه-مدقىلع

 ذأ ىماهنءاجل سو هساع هللا ىلص

 0 ارهش تد-ثنأف ع نات م و

 درق دز اوه ىف هعاضرمانأ اهْسق

 انامسلا كمن وسما هذ خام موياع

 م وى اريثك ءاطعكل ةناكؤ

 _ةاطعأام

 ةم-دنبا لاف فل فئاأ ةناوسجت
 عم! !ىذلا دول اةءامم اذهو

 نءىراكأاىفو دودولا ىف هلثع
 هنا+ ةعهلظا ذر سنأ ثو دوس

 نملا؟ىفأ مل_بو همل هنأ !ىلد

 ىعنهوركأ !لاقق نس ء ركلا حيارش

 لامرثك ناكو دس اى ود

 نمىا لس وه.اعهلنا ىلص هى أ

 هنا لان الف حارتاوأ مهاردلا

 نءهنءرثك اوهامنيث-ىف مغ

 موهسميياعدر و هيونف ةومهلا وما

ىضقاإةهءلاتهتليم اودحألا ىلإ مل_سو هماعهللا ىل- ا رن هنع هللا ىذر سنالاع
 .ساؤ.«اجةالصلا

 ىلانوعدبوهحو كح فن وز ضي ناكرلا ثء.ف موياعمدقىت- هنع هلا ىذردلامج ا

 ثال قوت رمأ اذ مي لاهو ههج وفرمشنلا فر عو ملسو هءلع هللا ىلسص ١م

 | نوحرلا هللا سس ل وهيلعدتلا نقال وسر مول |بدك.ةمحتن أنته قف ةهقملا لاذلاو

 امانادمهو رفاع.ونامهنلا ىلاولالك دءنب ثرالا ىلا هللالوسرد تنم ميحرلا

 0 محام عقوذدق هنأف دعبأما اودالاهلاالىذلا مكملا هللا دبا ىناف ل

 مكليقامريخو هماسر أ ملفه دالي هانيقان كون ةوْرَغ هال الوم اور شر

 هللا معطأو حطصأناءاد مب مادهدق هلل انأو نيكرمشلامكللتقو م كمال_تابانأملاو
 || هيلعدلتا لص ىلا مهسو هلا سن متانغلا نم ّممطع اوةاكررلا مبا ”اوةالصلا موه اورو

 ةعرزىلا لس نأ جلا ادن ناف دراما ةقدصلا نديم :هوأا ىلع دك ام و هقصو لسو ,و

 ىذ ف ءتسنب ل ر ىهذلا مالك قو ني ىذ ف سن ةءر رز باعبتسالا قو نربىذ

 ذا ,ءنيكالامودي زب هللا د هع ول. جني ذاعماربخ مه مكم ص سوة ىلا ك ان"أاذانا نت رب

 وعجبأ ن او مجاعصأ وراه نب كلام و رع ةمقع و
 ا ض نمةيزالا وةقدصلان 1 د_ةءاما

 نا .الفل مني ذاعموهريمأ او ىلسمراه وغابأ 1و فال عجب ةههملا "اكن مك كا

 ل نكلامتامت هلوسرو هدرع هنأو هللا الاهلا النا دومثب ادت نا دعبامااضارالا

 'لرعاو رج رشد اف نيكر مشا تاةقوربج لأ نمتانأدق ك:أىْدد_-دقةرا سم نبا

 نوكم ثازو ولاذا ارس كو ةءقوفلاة ا ماء ةلامضباولذا خالو اونوذالو اريخريم <

 تاو ريقةو مكن غىلوموههللا لوسدناف نيءانلاىدحافوذ<لاذلا نق ودان م

 لءدسلانب اونيإبسملاءا ارقق ىلءا ع ىكزب زبةاكز ىها اه لهالالو دة لقال ةقدصلا

 قوي ومكلعمالسلاو ارخ بوكس مآو بءغلا ظفحو يذلا غاب دةاكل امن او

 | هللا لصهش الوسردللاةورفلوسردفوى اذ طاورعنبةورفلوسردفواهنمو هتاكر و
 ىاءاضس .هلغن لو هيلع هللا ىلصدل ىدهأو ةمالسأب أب ريتك سو هم هياع

 ّْ اراجوةضف اهلل اد

 | هللا ىذرّدو رف ناكو بهذلانام دصرهءابق وانام وبرظااهلاةد د !سرفور وفميهل لاق

 | اور متدوسحو دو ذ-خاهمالسا مورلا خابااف ب رعلا نم موياد ام ىلع مورلل ال ماع هع
 ( لاه 0 !مىلا كددعت نآثو 3 عج را كلملاهل لاق نا دعب ىا هودلصو هقنع

 1 هيرمش:مالس اوةالصا اهملع ىسدع تأله كاف لا ل سلا قرافاأل

 مو هلع هقنا ىلم هنن 'لوسر ثدب تبعك نب ثراطا ىدؤوامممو ككلعن 35 3 كذكلاو

 ىلام-ةوعدين اءنه أونا رصفب بمكتب ثيرطلا قبولا هدنعهللا ىشر دس.لولا نينا |

 حر 3 مهل" اةذاولعقي /ثاو مهتمل .قافاوب استسا نا هل لاهو مهلتاقي ثا لق مالسالا

 مالسال ١

 مم وو ىسف: تودافىلاف قاطعأ هلال اوسرال فلس و هماء هللا ىل هع نسانعل !ءاحذا هاطعأالا ادد اى ريناك ف.دشع ىا هملا

 هعقراف لاف اللاقفىلءهعف رب مطعد له دفا ل وسرا اقف عطت_سيملذ هلع بهذ ندر وى ىذسذ خللا ةفالةءتب داق و ردي,



 لفة بهذ منهم هئعهللا ىد مرسحاممأ ارثنقلام لا نم .رايك_:ءآلا ل َر روداص: ؤالا ىلع مل! مين 5 كلذ لعتاع ١ اوالل1ةؤ ىلع ت 0

 الاف هلهاك ىلء اتا فلقمحا مت #ئمركنفال لاق ىلعمسا اهعفران لاه ال لاك ىلءعهعف رب مهضعا ع هللا ل |ودراب لاق عطم#سإ

 انلحلا نراقب أش لة افالسالي وطاديدش هنعهتلا ىذر ساييعلا ن اك ريثك

 | قاىشود ول ندا يقرا تناول اقرا تاولسأ سات "الرق ىماللا ا

 ديشإل 5ك ديل ود .اءهللا لس هلت الور ىلا بتكو ةعأل ارش ىامالسالا م واع مهنع

 هعمو هنعهللا ىذرلدقأف مهدنوهعملمقيو ليقينأ ل سوه. .اء هلا ىل_ص هللا لوسر

 أداكبال ةصق هقلس ف ناك منال ىا ةهمأانيغلاةصفل اود نيهان سقمويأو مهدؤو

 نالث-< دونلا فل اه سقا. مب فدواع روزيماطاه بالة قص ىل هو اهتم مالكلا ني

 ش هياوهقجانيحودعب هذ وغلا مهب تناك هاناو هنال ةصغاا ىذّن او ةصغلا اود د هلل اشد

 أعمل :لا:كحاولاه لهاا مكلتاقن ,منو.لغت منك ممهالاق ليو هيلع هللا يلم

 نيصال !نيديز ل .وهيلعفللا لص مويا سه 9 متةدص لاف لطباد اد ]د الو ف ره رع الو

 لو هيلعهتلا صدت لور فون ىت-روشأةعب رآالامهءوقىلا موعوج ردعباوثكعلو

 يازالادب ١ زن ةعاقر دؤو عاز ارائادب زب ةعافر لو هباع هللا لب هءلع دقو هنااهئمو

 هءاعهلبا ىل_صدننال وس رائىدهأو لس وهماءهنثا ل صهلنال وسر ىلءىا رلاو ةمااءاذناب

 مسهموقىلا انك ملسو هل ءاعهّنيا ىلصدتالوسرهل نّدكو هةمالنا٠ نحو لسأنامالغإسو

 ههوت ىلا هن: يناديز نب ةعافرل مو هيلعدقت ا ىلص هللا لوسرد نم ميلا نجحرلا هللا

 هلوسر بزحو هللا برج قم ممليقأن رة ةلوسرىلاو هنا ىلا م هوعدبم ملحد موةماع

 امثمو اواسأ وا اونأجأ هم وق ىلءه_:ءهللا ىذر ةعاقر مدنا لن ملا ربدأ مو

 تاكو طغ نب كلام مهيفن ا دمه نم عجلسو هيلع هنا ىلص هللا لوسر ىلءدفو نادمهدفو ْ

 نمتاعطقم مباع لوبن م هعج حل _سو هيلع هللا ىلد ههلنالوسر اوقافادمح ارعاش ا

 ةئدملا مامعلاو نعل ادو رب نم ةطط ل قو راصق با: هلمبوملا ءاملا نكن تاريلا |

 اودفو مارب ان را يف سك ناك اهم: نال كذب تبه-نماادذ د من دعا ةمسن |

 لاقل هلبقملا ةبسن ةيرهملاوةيسحرالاوذي رهملالحاورلا ىل+ ملسو .اعماىلصهملا

 ني رح رلا لو وقد ىازحت ر طة. كلام راصو بح ر ىلا ةيبسلةء.-رالاو نما اا :ر.4مامأ

 ل اوقمو هس ءوةماع هللا ىلمهقلال وسو ىدلب

 فلا لا تامطخ « فيرللاو فضا !تاو.هىف ٠ في رلاداوسانزواحك ملا

 (مرعش نمذ)
 ددرأ بده ن م ناك رلاارداوص 9 قءىلاثتاصقرلا ب رت فاح

 دمي ترعى نأ ل ومر #* قدصم اثق هللا لود نأب

 3 ا هم هئادعأ للعدشأ »و ايل ا نضام

 اهنالوقي وهوؤقلطن اوال أن ي«درأ

 ريش زد ةؤهللا دعوات و

 قى هللا لجين ا ىلاعت هلوتىلا

 امم ارياخ مكتؤراريسش مكوولق

 هلل ىكر سن ألاف مكممدسخ أ

 نمل سو هيلع هللا لصماقافهنع

 اهنم كانه ىا متو ساحلا كلد

 م و ةملع هللا ىلصى ةراسأو مهرد

 ماله هئعهتلا ىذر رباجن م
 هللافممتهساءهدازو نع هاطعأ

 تكلهللا كرانُملاو لجلابهذا

 هللا ىل_ههدو»ناك دقوام يف
 ءاغت ىف هن ل كححص 2 و هيلع

 لاملا لذ. ناك ةراَمذ هتاضرمه

 فهق_ةل ةرانو حام وأ رقما

 يىلعهب 28 ةرانو هلا لمس

 مالسالا ىئ وقد ند مال_سالا

 هس: لعرتود ةرات ومهمالساب

 نيج مهل د .ام ىطهءفهدالوأ او

 قأمشدلامع روشه ةقثل المو

 قدق ةدرال ل ارهشلاو رهشلاهماع

 ىلع را طب راعر و ران هس

 رتل نسل راد
 ا ممءهللا ىذر ةمطاف ه-ش انا

 5 رلانم قانام وكشلا هنءاح

 تعم“ تناكو تبدلا ةمدثو

 امداخه مت اذ ءاج تسب

 ةفصلا لأ وكيطءأاللاغذ

 0 اه اورو هةااءزهوءا :وءارققلا ىلعة فش لهأ بحأ عمذ دب د.مدااو رعب يل او بستلاب اننيعمثنا اهرمأو

 هدم أو ىهذأق ىسب لان ؟هقاءبسةو ىردصت كنا قى تو:سدقل اهنعهتنا ىذر ةهط افا لاه هنا هنعهللا ىذر ىلع

 هع هءلعهنت ا ىلص هللا ل ال نع ىطلاٌةرْيك ٠ لماتش اه رسكو يلا خفي ىا دب تلجم تح تنعطدنل هلل وان ١ و تااّقؤ



 ا ءقأ : 3 اًقوتءحر وهلأستن ا تءهءاوك ماع ملسال تست 5 ةمبىاكيءاجاملاةذ لو و
 ناجع تح تنم ةمافت كا وى ر دصتاكت لا ىد ها قلدنا ل اوس ران ىلع لاق مل ءو هما هللا للص ىناا أميج

 : انمد_خأت ةعسو ىسرهللاءاجدقو ىادب

 نكلو م-ماءقفنأام دال

 1 . ماغعأ مملعق فاو مهعسأ
 هللا ىل_ص ىلا امهانأناعج رف هللالودنا عمدا :_ىاب قبلا ىو رىدهلا ىو لصالا ىفاذك ه.لءراغأالاح رس 0 32
 امتفمطقىف الضددقوو لس وهءلع

 تزدكصف امهسؤور تاطغاذا
 اموهماذ35تطغاْذاو امهمادقأ

 لاةئاراثن ام-مءؤ د تفشك
 ريو ريخأ الأ لاقت امكاكم

 تانك لاق ىليالات ىناقلأ سام ٠
 مالساا هلع َس راس نوناع

 ارمدع ةال-_صلك ريدف نادك سأ
 ارمعناربك.دو ارمذعنادمتو

 | اص سف كشارتىلااق؛ وااذاق
 نيالثوان الثا داو نيث الثوانالث
 قش داو نثالثو اعب رأ اريكو

 هللا ىذر ىلعزع لهو ىراضأا
 | ىل-ع ىلاقرزلا حرشفو ه6

 ! ءامعا همدصنملم رئادوعو دلا

 ا تكسب ءءهننا وذر ةمطاننال
 ه.لءاهلاسأف لمسعلان معلا عمجرئاولاف مكادتيامهل ل.ةةميلهأ ىلا ع وجرلا اودارأو ةبغر مفلس هيلع هللا ىلص 0 ١

 هللاىذر ىلعن 3 نيدعلا ىو

 ذ_:مرك ذاااذه ل رئامهثا دن«

 : الولاف نيةص مويالوهل ل دق هوعم

 هنا ل_صهمرك نموه نيفص مول

 ناىراخأ !هاورأم 0

 لبو هباع هلا لص هند ةأسعا

 مهءماوقاسد قوالب ررشعةنالث اوناك دقو ب. ىدأو لو هماعهّنلا ىل_صهلنا ل وسر ا

 ١ ناك امعفرارم هزاحأةالالو ال ليرات عتوا مل_مو هماع هللا ىلد هللا لوسورىلا اواح ٍ

 .ءانغعلمساو هسراومل,ةءاممالا [ءوه.اعهللا اصهللا ل وسر ل اقذ ىلةؤىانغلهحوأا
 ١ ل 00 م مو - ىف لو 500 لد كودك !هللا لوسراب تلاةثةدربب

 انالاأدا تيرس تالف

 عوألان م ممن ب 1 م ١لهأ عدأو مكيطعءاال هللاو لاسقف م" ه

 م4 احر ذال ناك 2 : لا رع و موق مل د نم ىلء ل سو هيلع هنا لصد ع أ دقو

 | مالسالا ىلا وه وعدبرك دن ءىلا ه-فءهّللاىذر دول نب دلا ثعنمل و هيل ءهلنا ىلص

 هللا مرك ام ماع ثع سو هد .اء هّلذا ىلص هنأ مث هوس إةمالسالا ىلا هوء دير وش همس ماك 0

 عجر ”اث ناو ىلععم قيءاشتادلاع عمال ن :رمْنأو هملا عوجرلاءادلانهأو هو

 مماد-اواةصداص أ هه ومنئا مك ىلدف هذ هبأااوت+ رسموا نمأت دانا لاش عم

 الدب بّتكو ع٠ جاو اأن لسوهب اعلا لد هنن لوسر باك مهيلعأ ارقومهيدنأ نيب مدة

 مارا باكا لو هيلعدنلا لصدقلا لوسرأر الذ موا ول لصقل لوس

 منادمهنالمدأاذ- هونادمه ىلع مالساا نا دمه ىلع مالل.سلا لاق مث هالو ار عفر

 راسو هيلعهللا لضدنأءاجو ىا ما اب ا امن لت 1

 اردو دل د 9 0 و - ار سمو لوالد عا

 أ م 0 مما اى ملا تعد

 نعل فامبالاكملءانمدقاممت لوسراما ولات مكن ةارقث ىلع اهوكس؟اناهوذر 0 ِء

 نمدقو اذ ماع مدقام هللا لوسرأانر كي وأ لاق اهرمكوداضلا خفي لسضفوْئا انتار

 نكل> وو زعشادم ىدوهلانا مل .وهيلعهللا ىلصهللا ل اوسرلاةفدؤولا ادهلشهر 1

 هللا ل وسر دادزاف نا اون رمل نع هنولأ- اواءجو ناياللهردصح رشاريخ هيدارأ

 ابراء اتقان لو هلع هللا ىلص هللالو سري ورب مهربذف انءايو نمىلا

 ْ 00 دسآ مكنم قب لهو هيلع هللا ىل_مهّلا لوسر مها لأف متدوفولا هيزيمع

 ىنأت-مالغلا ل_قأفهواسرأف انيلاهواسرأ: لاق ا ناسدعحا اوهوانااحر ىلع هانا

 تيكةذاآ ١ لون نبل طقهرلا٠ نمان اهلا سر الاقو 0 ار

 ورب ولرف ة-غينأ لح وزعهللا لأ :لاه كة احامو لاق قداح ضتاف اقمهدت او

 ف لوسرا.ل اق ةباصعأ] نمل رهماع اهآ ارئاهسلا 'اهيلا اجا حت لو هملع هنا ىلص بن كلااهدخ اتم لاقن هده

 مالفدماا| ميلسرأفاهاوطن عج رم سانا ىفهقلاءاثام س اخ مثلو هيلع هللا ىل- صراقنايفسك افةدربلاهذهن سحأ آم هللا

 لوسالهناتف ا :ءاهذخأ لهو هيلعمقا لصونلا تب امني تن حام اولافو لاس |١سائلا



 لج رلالاسقف ةياورىفو ايف نفك أ ىلءالسو هماع هللا لصىبننلا امنا ني !هتكز بت و رلاقئالئاسدربالذب اوزىفو هعنمت أش
 ىل_هاناىناريطلا ىوروهننك .تااكف هنءهللا ىذر ىدعاسلا دعس نبل مسلاك تومأ مون ذك ن وكستلالا اهتاأسأم هللاو
 6١" 2 لحرلاواهنمغرفي نأ ل .,ةتاذاهربغمل عادينأ سهأ ملسو هملءدقلا

 اوذاو كلذ دع: مهنا م هءاصعأ نمللسرل هب سعأ ام لذع 1 وهملع هللا ىلصفل سمأمث هلق ىف

 ظ عاقأبانثدحالو طقل ثمان. ًارامهنل ال وسراباولاف مكعمىنان أ ىذلا مالغلا لعقأم مد هلع

 | لوسرلةفاهياتفالاالواهو ترافناماندل | اوهتف!سانلا نأ الوأ هللا هقز راعه:ه
 | توعسلوأمهتملجرلاقت اعيجّتوِعنأوجرالفا هتقدملا لو هيلع للا ىلددتلا
 | ىفهمومهوءؤاوهأ بعشت ل سو هءلعهتلا لصهنقالو سر لاذ هنثال وسراناهمجب لجزلا
 أ كلها مآ لح وزع هللا ىلا .الف ةيدوالا كل: ض »ريف هكردي حالا لعاف اندلاهبد وأ

 مأق مالسالا نع نكلا لهأ نم عج ر نه عجرو لسو هيلعهلنا ىلصدهللا ل اوسر قواسإو

 قيددلاركبوب أل عبو دس-أ مهنم عبري لف مال سال او هللا مهرك ذذ هموقىف مالغلا كلذ
 ىاد.لولا ني دابز ىلا بدك هيماقام هغانالو هنعلأسو مالغلا كال درك ذيهنءهللا قذر

 هللالوسر ىلعدف و *( ةيلعت ب دذوامم 2١ اريخ هن همسص وت دو هريضح ىلءامأ او ناكو

 اذاف مالس.الاءني رقمىا ةيلعث ىبنمرغن ةعب رأ نار عسا نءهعس م لبو هءلعهقنا ىلم

 هرصساك :رثمهض» »لاق ءأم هرطّشب هسار و هن نه حي رخد5 ٍ .وهماع هللا ىلص هللالودر

 نءا:ةاش نمل سرانا هنا لوسرايانلقو هءلعانملسف ةالصلا يقي لالي و هملا امءرسأ ةانسلا
 مالسااللوقي ل ءوهماعهللا ىلصهللا لوسر نا اذا ل .ةدقو مالسالا نورةمن دو ائموت 1

 ىامرضيالفهنلا ٌحرقتاو اك اممتح لو هماعهقلا ىلصهلنالوسد لاف هلةرعشال نا
 انملا جرخناثيلي لفهشب ىلا فرصا متروظلا اًنلسو هءاعهللا ىلص هللا لوسر ىلصم

 هللا ىلصدتفا._ضوامانأ انق أ فهن دجلا لاذ نوم_صخ اما ةذكدالب فدك لاس ةفانباعدن
 لك طءاف مهرج أ لالبل لاق لو هيلع هنن ىل_صهنوعد :وباواجامتانماع ىرت لو هيلع
 نم عذهد هس ب دؤوأمم د)* ام.هردن وعل رآَد والاوىا ةضفقاوأس ج مه هدد او

 ادواو مس وهيلعمتلا ىلههللا لودر ىلء تءدقلاه هنء هللا ىذر ناوهذأا نء#*(ةعاضق

 ارهقذأطوماهاعس ىاداليلا لبو هملع هنا ىل_صهللا ل وسرأطو دقو وق نمرغن ف

 هلدقبغ ارمالسالا فلا داما ناف:صساذلاو اهياعىلوّدسا ىابرعلاحا ازأوةملغ و

 هنانىلااننهتنا تسددنملا موئاند رخ مت دا نم ةمحانانازتف فم سلاف ئاخاماو

 ءاضيسأانب لءومسودو ى١ دصسملا ىف زاب ىلع ىلصي مل_وهماءتلا ىلصهللا لور دعت
 مل-هفف عق وامو هذعهللا ىذ رهملعالا ةز انس ىلعه دس ىف لص: لل بو هءاعهتلا ىلص هنال

 هو رقأ اودورك ذان*اهةذنأ عمهمفرظت هخأو لمه ىلعه فق ىلص لس وهءاعدللا ىلصهنأ

 تشلا ك1

 نجلا د,ءوههنفك تناك_ذاهلأسىذلا
 صاوو ىنأن يدعو ف وعنا
 ةصقلا دّث_هنلةكو لكب لمفأك
 طيقتهاوممطعب هدعيتسا نك.
 ةصقلاهذهنم ةمفوصلاةداساا
 ةةرخ ديرملاهاعدتسا ذاوج
 مهباكر بتر اشملا نم فّوصتلا

 سايلالاودّ:ااك مهسايابو

 ىلصدنا تيدحديرملا يشلا
 تابدلاخمأ سدا لو هياعهللا

 امهئءهللا ىذر صاعل نب دعس

 ءاودإ_عتاذءادوس ةدصدخ
 هدهوءاف_ثااقلاه ىراخلا

 هلاس تناك ةسودمملا لاصالا

 ثعبرنأ لبق لسو هملع هللا ىلص

 لئامشااو لئاضفل هذه نالىا

 ةدامو هترطف لصأ ىف تعط
 لود>-لءقلب همه: لمق هتقاخ

 مدآو امن تنك دروأ5 هئدالو
 هلت لاف دقو دساساوح ورلا نب

 هقر واذكواهثءدّللا ىذ رة د

 ةفد> مءئباوهو لذونْنا

 لكلا لمت كنا ابهتعهتنا ىذر
 ىذمرتل اىورومودءملابسكستو

 تنألاف ءارفءنب ٌدوعم نع
 عانت م-تكودهيلع هللا ىلص بالا

 اقيط عانق هلؤقب دعي بطر نم
 داغ_ص ءاننق ىا بغزرأو
 ايه ذواءاس هك لمىفاطءأف

 بطر نم عانةبءارقعنذ وعم ىذءنتااق ريغصتلا ع رلاة ١ نعد أ مامالا دم _سمىف و

 ةصاانةيسنل ١ ١ ذهو هب رب هئقيو هقك ةواذم و 4س ةحامئسأى ا دغاأمش رخديالل- .وهمأع هللا ىلصهللال وع رثاك لاق ةنعهللا



 ءافشل !فوضءرن رقزينسل !ضعبف عق ةرادهو مهب واقلانمكشنىادلاصل ة نست دوق ةرخ دي ناك هناهمقالي الفهلاع ةوقادس#'

 ل رئاءاحانإ3ق قس وتشسا 4 كلج اثعاطعلا . نست ىا هلأ سي لسو هلع هلأ ىلصىنلال+ ا هنع هللا ىَدر 5 ر رهف نع

 انندنت ىلا لاطيىاهاضاَقَدي نيدلا برىأ

 ْ 1 ا ا ملح دلو ة.>ان هفلش انه

 لعوأ اا ءاطعىالقان

 مركساا هب هن اع ةوع هفأأ فاهدلا

 الانوكبالو حادا ادهو داثيالاو

 لك ناف مو هيلع هللا ىلص ننال

 ىسفن لوقي ةمامقا اىفدداو

 ىيسوةماءهللا ل صوهو ىسقت

 تنال رزللل .ىسأ اد قوتي
 هةفءوهلدعو لس و هماعهّللا ىل_ص

 هللا لص ناكَدةذ ه«(هتماقدصو

 ةنامأآس اناا مظعأ ل ءوهتملع

 مهقدصأ اد مهفعأ أو سازلالدعأو

 كلذ هلفرسعا دسةاو ةسسملا
 ةومالا لس ةىع«؛ناكو هو ادعأ
 1 اهلا ودوحأ مامالا ىورنيمالا

 تفاة>انيسدعهنا ىلاراطلاو

 ةيعكلل اي دنع سس 7: رباك أ

 نأاومكحدوسالار خلا عضينوذ
 مهياع لخادلوأ عضاولان وك

 لسوديلع هللا ىل_ص ىلا اذا

 ادهاولاةذهنَو ليقول اد

 سشرفف هياتيضردق ئمالاد_

 كرامملاهءادر لسو هن ءاع هللا ىلص

 سر لك حأو هملع ردح ا عضو و

 د_خاوهو هم فرطرذخأو نأ

 قدهعط وو ذهذتأمم هسدكن نم

 ىل ص هممعت ل مق اوناكو هعدوم

 1 ىقهياانوك اه سو هملع هللا

 هللا ىببصلأ ومهاياضقن هريثك
222222222222222 

 4 3ك ههجو هلل امرك ب لاطى أن ب ىلعن ءىدمرتااىورو ضرالا ف نيم اوءامل !ىفنيمأ اليف اهقاوإلوهسيلع

 هتقصأوءاضق نصا لاق وهلاكباةس وهاطعأن خل |ءأق ول 0 هللا

 ج. م |

 نكلاقنا“ اعدقاثنلار ظذو مل بو هم ,و هءاعهّلنا لصدقالو ودر(ف ةرصل ا مث) هدا و لس و

 ْ اديس 2 ١ ىلع َجيلص الهلاقف مثائاق ع من :ن واسم 1!لاّو مدد م سيب نءاثلقز

 ْ انعألم 5 ءاعدتا ىلص هلال وسرلاةف كعباسش ق-انل ر رودال اذ نأ انذظ هلئال وسرأب

 1 مممالسال ا عاد دنأب ,- ءوهملعدتلا ىلصهللال لوسرانعبأ وان اسأن لاق ْن نوأبسم م ف جا

 اًمءءلط ىف لسو هيلعدللا ىلصمتلا لوسر ثعيفاثرغص اهملع انا اكدقوانلار ىلا انفرصنا
 هناهنلال وس راناناةنمالسال ١ ىلء لمس ءوةيلعفللا !ىلد هعبايذ ايس اص مدقْنُف هم همأ اامقأف

 لاق هيلعدللا مف ارانم عمداحم ولا دامسس و .وه.ءلعهلنا ىلص لا ةفاةمداشسهناو ا ”رغصأ

 هيلع هللا لمهلتال اوسر ءاعدل نآ ارةالانأرقأ و 0 ريج هلل وناكسف هنعهللاىذرنامعنلا

 صأف ارصنالا اندر كفاثم دوب ناكتئاذساع ملسو هملعتنا ىلصهنتا ل اوسرهىهأ من هلو

 اهئمو)ائم هوةىلا مهجر ؟انمل- رزك اةضفنمقا وأب انزاجأفالالو سو هم هماعدللا ىلص

 نةحراح موي ر "ازقاكب نم ال>ررشع ةعض) !لسو هم و ماع هلذ !ىلصهءاعدو (ةرا 2 اراقب دؤو

 | نير قم مهرغسص اوه »و نصدس نب سدق نب دولسأ هنأ نب و ند ةفمع وخأ ند

 لوسرمهلأفلاز رهىا ف اع بئاكر ىلع يدا ميياعيلاو اوكا نوءئسم مهو مالسالاب

 اندالب تنس ةسراخوهو ىام ممل رلاقثم هدالب نع ءل_سوهماع هللا ىل دهّللا

 انا عدافاثلامعتعاءى١ © تئرغوانلو-امىا ا رانيئاوم تكلهو

 لسوهيلعمتلا ىلصهللال وس رلاقؤ كما اكد ,راذا عفشيلو كب رملا ذل عفشا اوانكم بكي ر

 وهالاهلا الهيلا امير عني ىذلا اذن لح وزع دمملا عفشأانأاذه كليو هللا ناكس
 ىاضرالا اوتاو اويساا همذك عض دوم يلق ةولءقاذك هلعىا هيسرك عس ,و ميلظعلا ىلعلا

 ْ نمهتّودتىا عن ليوا هلا تءاججاك ني اع رجر ضرالاوتاومسأا طاحأ

 هللالوسر(لاق و)لل !للةثنمىاثد دوا "هل هاا ءاس1لاب لحرلا طر ام هلالسو هّممظع

 برقو مكب دسو مكسةمضة دش ىام كلزأومكفغشن مكدغيا هانا لو هءلعهللا ىلص

 ملسو هيلع هللا ىلصدللا لوس كدضفاريخ كغ! بر نم مدعن ناىبارعالا لاق مكئابغ
 0 عفرلا ىاديدي عفريال زا تسون املكب ماكستفربملال سوه ءاعهلنا ىلص دءعصو هلوقنم

 صا .ىؤر ق-هيديمل سوهملع هللا ىل_ص مف ةرذءاق بالا ىفالاءاعدلا نمد غاابلا
 ىفهب 5 اب عفرين اكمال. اوةالدلاهلعهنأوهواهجو ترو>دقورو:!!فوىا 4 طبا

 ووظ عف رءالربد_ةللان روكسف ىأمل_سمىقأك ءاوساا ىلا همقك روهظ عي ءاقستسالا

 انيذك يكلوتتدستب ويثل بذكلا ىلا كي سننالىاكيذكت الانا لس 24 ءلعهللا ىل__صىئلللاف :لهجانأت ا هسعىترو

 قيم ١ !يورو بذكعاذبف تنام وكي دك_الدي اميفوويودجتبتا تاج اينيملاظااّن ركسلو 25 ويذكيالمملاف هبال زنأف هيو

١ 
٠ 



 ىريسغان» سدأ مكس اااه لا ف ةقزديم وب ل هجانأ قل*ا رلا رسكو علا نيثلا خشبوي رشنبسث>الا نأ امهريغو يناريطلاو

 دار ١ طق دن ذك اموقداصلاد#ناءنئأو لهجوبأ 1لاو داك م افداص»# نع فريش انسامةانمالك جوسي كريو

 #6 هود ااوةياج ويا ةلاو«اولابىصقونب ب هذاذانكلوذيا اورىف

 ناك ناو كلذ لع هنأ ىذتفد اذهتأهمن(ل اوقأو) ءاقتسالا الا عسل اا ا

 سندال اوقطلا نع مىظعباح 1 نوذم هنافءاقسةسالا ادهنف لسو هيلع هللا ىلصدت اعدىفاك ئثل وصحت لطل هو ًءاقستسا
 ١ | ىلا نينكحالا نوط ناك ئذبا اطاهمؤءاعدلا ناك امنا( ونلافركذ ددقو)ل وصدلل

 ءاقسةسالاءاعدلا قلو هملغ هللا ىلص هلا ره هسا ءالذ د: :سمنأ رهاظلاو ءاعسلا ْ

 ةرمهلا عاج قلما مهلا لسو هيلع هنا لص(هن اعدم اهقامو) لعأ هاو لمأتم ءملق هريغوا

 ا ا لا كلداب حأوك-ةبررشناوكءاسومو كدال,اهلصووأ|

 نيعاانوةرو دكمةد>وملابوءارلا ناكساو يملا مضي ازهذ سه 1 حما

 7 لل

 نمو ل-وهنلعدقلا لص نملة دركتتوىا دبار 1| ىفرملا هللا لوسرالاةذ هةءهللأ ىكر

 موقد ىحش غلا امقسا هللا ملسو هءاعذتلا ىلص هللا لوسرلا-ةذتاسصن الث ةيأع ءافأ '

 هديرص تا هذ د تانابر ءهنعهللا ىذ رشانل اون ماك و رح " الا تنساا ىلا ثتدسأ | 00 امدس

 ةكلا مج ةزمهلا مسك كب ماكالا ىلع ملل انيلعالوانبلاوح هللا لاكمت ملسو هم هياعدللا |

 ا ةرئاسل وكم اذا ةؤدنلاو

 للام ولع ع هع:مام هنا ىلعلدب :

 ءاحلا باطق هانا ناطال اهلنا

 ارذاك لق لقوة بحصو مالسا
 ارفاك لق ىذلا لةورديموي

 د لابو نهلوه جت كله 1 لاّوُذ ا امع ا مخ ًااذاةنادلا تعتد نمق وةانمملاءاملاناعت له ع

 نبا ن .ع : قنهبلا يزيل لاف ا 5 00 ةالوةصرانةسام هلل اراضري _غاعفان لج اريغالجاع اهَناو 1

 راسا امهنءهللا ىذر سابع : ةياملو .؟مانقفنادعالا لعانرنصنا اوثمغلا امقسا م- هلل ا.ةالواترغالوامدهالو ا اناذع

 هركسا نبا |

 يور :
 الامتأم رثك اىامكسفك اضرأ ْ ءارو نم تءلطقد ازابر طااءام هم حري ىذل ا لكلا ىاهدي ره بلع د سب انابر ءةيايلوأ 1

 اك د كحق دصأوة يضع : سمعان ًارامهتاوذت رطمأمت رشات ا ءاعملا تطس .وناإف سرتاا للم ةباكن علس

 ميا راذا سح ةنامأ مكمظءأو 1 ١
 اعئءاجو بشلا هسغدصف ] هللا ل وسر ا ىلصوءانمع !ترطمأف (تاءاورلا نضءنففو) ةهئفرقلا حرخ العا هرازا

 وهامهتناوال رئاس لق كءاي : ثان. انااا نولوفي مه عدتنا ىضرذياب ءاى أي راصنالا فاطمت لسو هيلع هللا ىلص ١
 انأن اكلذ 2 وق بيسو رحاسا ْ ىل_صهللالوسر لاك 6 كرازان كدي م باعث دسنانانر ءموةتىت> - عافت لهقاوع ءىشلا

 لوسرس ا دضربنأ دارأ د ْ ءاروسأ !تولقافد :رازادي رم باعث د سد انانر ءوخعدتلا ىذرةدامأ ءاولأماقف ملدوهياعمتلا ||
 ةرادعل !لوق اوقذ روك دو م يذام بس رقاادلهح ردالكا يىوارلالوق وقن نوكم.ل دءامسو :

 ليربس ا لثفف ةبعكلا تت لصي 6 غو أ لج رلا كال ذءاذةاورلا صعب طاف اهريغةدقىفناك اًميسسعشأ نارام هتناوف
 0 1 را م! لهو ةتلعملا قزم لتمر وبصا لمسلا تعطقناو لاومالاتكي» هنلا لوران ا تلعن واراهره فلك ةروصف 1 لايق نس نسي و اطال اظاشللا ضعب رك ذو ليال رلادنأ ميمصلا ىف ىذلاو

 |١ ىلصهصئاصخ نمدودعم طبالا نضاس ىاوهو هيطبا ضا ىؤر ىسديدي عئرو أعدق

 هنعهللا يا نامسانأ لأساما

 سدرقالاف ىردرملات

 5 اكو امالغمكم

 وهو رعت لس و هيلعهللا ىلددللا

 ريضغلا كاذب عممانأت رع ا ىلع هدي
 سشسدرقرمش ءماي لاف ثر_1انبا

 نة :مرش (ىلا دمع ناك دور ىو. غصلا كورلا اهني براظ عجب ةلاشاءاظا اريمكححب بارافلاو عفترملا لتلا ىشو | هيف جدنا مىعت مكه لزتدقهتلاو |
 | 7 90 ةونلاو ءىداز ا بوثلا بامحن ايدل ن ءتولق أ ىاةباص-لا تاغ م3 |تانسوةيذوألا تولمو

 ماج وود 1 سيك : دو

 ددورع اس وهامهلا اورغ َش َماَودَق ر نيد انزوعمر ةنوهكحاا ا ١ اردو و نهاكب وهامهنن ١ او نداك هن ١ َملَق و مه و مهي

 ىاورظن اذ ه”سوسوالو هطءاذعالو هقنك وهاخ نونجع وهامهلاو ن و: < ماقوهزح روهد- زهد انصاره ورعدشلا ان ر

 هللا ىلص ىنالت وادع نانل ادشأ نم .و شد رقنيطاش نمناكو فادنالا فهنمةباغا دهو يع سم وكب لن دقو م 51



٠. 

انا زار و اريسأذ أو نيلزالارطاسأ نآر ةاافلوتين كول وهو هيلع
 هنعدقا شرب بلاط نبى لس ةيلغتقل لس

 سود هنلعهلثا ىل ىىنلا هاطعأو ةماوملا٠ نمناكو خفنلا ماعإ «انقو:وخأ وهفرغ متل ريضْل امو ودع ةولا بقع ءارذطلانولدقف

 قل نما وراه لسو هيلعهققا ىلص تنام نءوكءاءسبنلي و مغ فهعتي نأرذح اه لو ءاللا ردا نيذ- مون

 |تلافاهعهققا ىذرةشناعنع 359 و
, 

 أ

 ا مهالاودفولا»الز وهل 2 .نالص و ياهل ود-اموه وهي دمللاماعتاكر طا اذه لعل (لوقأ لأ
 كد هماعدلنا يصل ٌتاسأ

 ! ه0 ها-5هدوج ليدل اخرس *مزل الو ياه 234 كوصجم اوءلطاما|| 0 ىل /
 م َن )إ 2: | هكلجالىااهقركلوالطقذ عا

 ٍْ ىممنا موزتاا نافاك-امو أ احاكن
 لذ م2 اىلاو

 شى ىلا ار ءاهمال ليو هيلع هللا للص لافاكر
 وحن ةص ةلاهذ

 ءامبهغ اهاو2 نم همس #* مف[ سس هيلا ف داماثالا اعدو ٍ 1 ارااقرعب ميوزتلا امنءهللاىضر

 ىلههلدعن 7 00 عضتني ارظنماف

 ةح ىعاوغلب [هلوق اوةلس وهيلعهللا

 غلب ا نمدناقىالبا عبمطة الن م

 هنمااهغالد ١ عسطة سوال نم ةحاح

 ةياورفوريك الا عز-ةأاموبهلا

 مول طارصاا ىلع هيمدقهللا تدث

 مل و هيلع هللا قمنا و ةمامقلا

 اههرسد ارا: حاالا نب مهأىف رمال

 نال ا نكيمام

 دا ودالن اكو هسا اا دمدأ

 ماعم 0 انآ ةعمسس تغلب تاهتساف

 ءاق_لا ىهو شاطعلا ثمسو ىكةسل اوعزلا عضاوم ىئ رده"

 ءالسءمانالاىدويءاحرو « اهاذأن روكسشد سانلاىأو

 ءاةستسا هعالقا ثءرغفصو « فلقذمامسغلا ىلتاف اعدف
 كن + نودع ترقو ىرثدلا ىرثأغ ءاص !تيحأ و اهار

 ءازظلا اندر تقرشأ 0 هات صضرالا ىرتق

 ءارسس# اوءاضميلا اهانرر * ول نم تىقا وماا و ردلا لد

 وعلل !تباصأ(لاه) هنعدتلا ىذر سنان ءهنئاهجر ىز ودا نبال قا دنا ف تير

 ىلءباطذعيإ و هملعهللا ىلصهقنا ل اوسراشنق مودم ,لعدلل ا ىلص هللا ل وسرد وع ىلع هنس

 نأ هللا عدافلامءلا عاج ولالا كالهسش ل وسرابلاذ يبا ارعاماسقو ةههبام ول ريسفملا

 بالا رادف ناهمةعَز زقءاعدلا قامو هيدي وهيلعهقلا ىلدهننا ل |وسر عفرف انيق
 4 مل ىلع ردات رطم اشر آد قدر ا نع ل وهملعهللا ىل_ صلي مم كحال ١

 ىرخال اةعجلاىلا همليىذلا ودغلاد_هد نمودغلانموكالذاغم ا انرطق لاق هد رمش

 عفرف أذ :اهتنا عدالاملا قرغوءانيلا مد عتمتنالوسرايلاةذ هريغوأ ىل 00

 هيد ريشي لعجاسة لأق انناعالوانمل ١ وموال !لاقف هب ديلي هواها ١ ىصهنلال اوسر

 ىداولا لاس ىّت- ةنولعا ل ثمىفةلب .دملا تراص تح ت-رفناالاءامملا نم ةيحانولا
 هام سالا ثدداح أ لاق (مهضعب تي ار )د وحلا,ثدحالاةي-انن 0 ىف ارو

 اهضمدف وةقملبا ةبطش قؤهو عق وهنااهضعل ىقفددعت هنأ اه هرهاظو نيديععا 27 !١

 دعونأ دعب :ىل هلا ىلا ح وخد :ًاا ضعي فو اعد وبطقن همأ اكن نيعرممملا كه هنأ

 ادق دهيالودح ب اذيادد-أ

 نع دوادوبأ هاوز م

 نمواللدس ره ىرصنلا ن رسكلا

 ها وراممل ب ءوهءاع هللا ىلصدتفع

 . نع هنعهللاىذز ىلعن 6

 ظ لاه هنا ل سو هيلع لنا ىلص ىلا

 لءهزناك انوش تمسهام

 نيت 7 راسع ةداوتم ةيلهانملا

 و م هللا ل
 ىل م جور رو 2و هو ىق و 2 6 5 ََر . هل ضدمأا "اح طألال زن 75 دخلا تماس ١ 1110 عام سائلا 1 نم 4 تو ىف لو<

 دشنأع طغد ريغصال و طب ره اذاامو كاش أهّلل ل وس راردل لاق و ف رع الس و هءاعدلت ١

 همقلوةد ارعش

 ى-حءوس تهفطمهامم كلذ

 هل-ءاتاق هةكااس هلا هرأ

 00000 ا أ ىلفترصبأوأ كريم تاك مالغا

 سو 3و ىااقزع تدعم ا زادت تكس قحاثلذا حر 2 بايشلا ارهسإام اهب ره»أف كم لد أ تى 4
 00 ْءق هللا يمان آىأىذأى ءبرمضفرظا آت ساذ مهضعب سرعاريماز 21 الملا يىفو فزاءاانايعل

 ديمه 'هللا نمدعف ىلوال ارم ف ت.مبهام لم ىا كلذ ل ثمىرخ أ: م فار ماس خل |سمالإ



 عفرتالةنامأوريخو'امح ولو مكح سلجتهسلجمناكو ل دج ز يغب ملكستن عض رعي ل سو هلعملا ىلقناكو طق'وسب كلذ

 لسرلاىلاالا سانا امارنيأو .* انرازذكءلاالاانا سلو
 ملسو يل ءهللا ىل_ملاغ م قسفاعدفرينملا دعص تس ءادو ريل سو هبلع هللا ىلص اقف |
 لوسرابلاةفههو هللا مرك ىلع ماسةذهلوق اندشني نمدانسعترقلامخ بلاطو آن اكو
 هلوقدمر تلد "اك هللا

 لمارالاةهصعىاتيلالامث ة# ةهج و مامغلا قس ضءسأو
 نوا.تملا ل_هو ةماعهّللا ىل_ص هءاجاإ ةياو رو لحأ ملسوهيلعهقلا ىلصلاقةتاسالا

 اناقهةساذسانلا تنسأو ىشاوملا تكلهو رشا سدورطملا طةهنلالوسداب اولاقو

 لصملااوأ يد رافول اوهتيكسلان روع هعم سان وهف سو هملعهللا ىلسح ركل كرر

 نيديعلا فأرقي ناكوةءارقلااميفروجعب نيتعك مهب لصف لو هءلعهللا فه مدد
 ةءناثلا ةمكرلا فو ىلعالا كب مما حسو باكا ة تاب لوالاة عكر لا قءاةستسالاو

 باقوههج ووسانلا لمةّدساهنالصىضقاماقةسشاغلا ثيذس كان لهو باكا ةحتافب

 ريكوهيدي عفرو هيقبكر ىلع لسو هيلعهلنا لص تتسم بصلشا ىلا طمسقلا باق يكل هءادر
 أي صا نهاماعاتدغماةرطادجواعساوا_هحراةمغم ا ةءغانثعأو انقسا مهللا لاق ةريبكت
 مهلا اثءغباو رغالساءراضريغاعئاناراداعاد الجال .سمالثاسالب اواعت سه اهي سه
 اء رأى لزنأ مهللا دايلاوا:هرمضاعللاءالبد هو دايعلا د: ثدغتو داليلا هى

 ةعساواًممتدلب هءىكق ارو هطءامءاعسأانمانبل علت أ مولا اهنكسانملعلزنأواعنيز
 هضعنمأتااف باصنلا نم عزة ليقأ تح اوسرباف اريهكح ىدان او اماعت أت ةاشام
 دقاولاة:نواسملا لو هءاءهتلا ىلصءان أفي دملا نع عاقتال ماا ةعيسترطمأ مثضءرىلا
 ل )وسر ك دفاع اهقرصد هللا عداق لمسأ|تءطقن او ت وسلا تمد :وضرالا تو رع

 عف رم مدآنباةلالمةع ممل امدعاوذدا اول تدب ىودس ريخملا ىلءوه 6-1 وهملع هللا ىلض هللا

 ةيدوالا ن وطبو هر حج مأ اتدنص و بارظاا سو رىلعمهألا ال ءالوانملا اودح مهلا لاق مشهندن

 ناك ول بلاط أر دهلن )سو هماعهتلا ىل_صلاف منة ليرد !نع تعش ةتفماك الاروهظو
 كن اكهّننال وسرابلا .ةذدهح وهلا مرك ىلع ماعذ هل اوقاند_ُثني ىذلا نمدانسع َّث رقم

 طهر لس ,و هلع هللا ىلههللا ل اوسرىلعد» و دسأ دف زاسهنمو تال الالاةذهلوقتد رأ

 ةوينل | ىداىذلا هللاد_,ءْنبةحطود.عمنبةدباوو روزالانيدارمض هتمدسأ ىبنم

 لوسرىدوتسادقو فاشن هللادمعْنب ةذاعم مسوتمو همالسا نسحب ىلسأ مكالذدعب

 َّت وكم نأ ١-غئنم باذسا اوو 1 رالةد.-ن وكنت ةقا هم - و هلع هللا لك صدللإ |

 اهرياذعهللاتةمسدقواهترعي 599 نءهضارعءاوان مدللة ةنمكلودسحو ىكيامرامخالا نءمق-ةقد
 هعر دوو د_.ةأواهنعض درعأو

 ةققنىف ىد 060 د_:ءابوط ص

 كلذيدصتب ناكسو هلانع
 ايفاو.غربالءكهممال عب رشا
 ناكو ىلاعتهنلا نع م-هاغشتق
 قر ر لعجامهللا ل اعدؤل وع

 سو انوق اندلاىف د-#ت لآ
 ثاسفالا قعر ك.ءانع ّت وهلا

 ىلماىوروةب امكل اردقدارماو
 تاافانهءهللا ىذرةشااعزع

 هءلعدتنا ىلص هللا لور عسبشام
 ىضم ىجاعابت مانا هنالث لو
 زيخ نم عسب امي اور يوه دس

 ءاثولو نيب ا: ةمزيمووراسعش
 ةياور ولا 0 رام ام هاطعال
 لس هقالوسر ل [عميشام ىرخأ
 هللا قا .رزيت نم لو هيلعهللا

 ىخراضدأ ةشناعزءلسمىورو

 هللا لصهنتا لور ٌكرئاما نعهللا
 ةاشالوا.هردالوا رايد وهيلع

 نعىراخاله باور فو اريءنالو
 اهنعهللا ىْذرْنمموملا مأةيربوج
 الال_.وهملع هللا ىل_ص لرتام

 ةقدصاهاه-اضرأوهتلغب وهحالس

 ىذر ةشئاعنعن اكشل ا ىورو

 ءىن د ىفاموتامدقاو اهنعدقلا
 فر قرع رطشالا دبكوذ هلك ْ

 ىل_علاط 2م تاكا فد
 امون عبشاو ريصأ ف امون عوجأ ب رانال تاةذايهذةكم٠ا-ط) ىل هنا ىلع ضرع ىف ىللاقو هلك أ ىتءامف ىف هتاكنذ
 نار [تدددح قو كءلعى أو كلدون أف هق عبشأ ىذلا موماا امو كسلا عرضنأفهسف ع وجأىذلا مولا امأفركش ا
 حل ءعمنوكت وامه لابخلا هذهلعسأنأ بغا كللوقب و مال-ّسلاكةرقيهشلإنالاقنهءلعلزن مالنسأاهملعلب رح
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 ةق.قحه ةةرعم'هإةأىا هللة النماهه مصدق هلام المن ام ودلو ١ دالنمز ادانذدا ١ نا ل ريجأبىل اف مةع اسقرطأف 0

 ل هفارساهانأف قيقدةةالو

 «تركذاَم عم# ىلاعتهنناثا لام

 صرالا 3 اقع كسا |ىقدعف

 نأ كاع ضرعأ ناين رمعأو

 لابجْك هدوريسأنا تيحأ

 انبهذو انوقايواد مزة مات
 ماماللةبا ورىؤو تاعق هةضوو

 هللا رجال تدشواهنناود_جل5

 فوةذفاا وبشذأا لام> حد

 َتْدُس ارح ا .ءنال ةباور

 قو بهذلا لاحم ترامس
 نآهللاّتاأسول ىلا ريطلل ىرخأ

 لعفااهد اهاك ةماهتىلل <

 ىذرةشد اعزعن اها ى ورو

 د-#ل ا اك ناتلاقاس ممءدنئا

 ثااراند-ةوةمفامارمثثكَمل

 ىذمرتلا ىودو*لاورقااالاوه

 ىدرف وعن رج أ ادءنع

 هللا لص هللالوسرىفَو هنع هلا

 هّس لهأ اروهعسشرو ملسو هماع

 هجامنبا ىو روريعشل اريخ نم

 ةماماىلاو ةشااعزع ىدمرتلاو

 ناك مهنعدنلا ىِؤو سابع نباو

 مل سو ةمل علنا ىلسص هللالوسو

 ةهباتسمل اىلاءال ايدأو وهات

 ىو د وءاشعنو دال ايواط
 هنعهننا ىذر سن ع ىراخلا

 هللا ىلص هننالوسر لك املاك
 ىع .ركسلاك هيلع لكؤد امنا وهلا وطقاطم«تاشىأ ارالوىق صهلريتالوةسركسىفالوناوخ ىلع لس :وةنلع

 ضرالا ىف ةطو سيملارقسلا كغنواك أب اوناك امنا هادتلات ماكسس [لاسءانقالا ىلا واتم ال: ١
 !نيهفرتملا ةداع ىلع

 مذلوهوبرعمىءرافةجركسلاو

 هللا كل نثلب ريس لاق ذا متاجر درا. ةءاندرخ "اللا عئافانإو ماكر شة سوا مانع لقو اه اذعةرثكوا م فد

 قدوس ة فك دهتل < ال ىبسمأ ام لو ربطلام وبلاق مل _بوديلعهللا ىلسصهتا قيل اور فو تباثأ !لوقلاب دما

 لو هلع هللا ىل_مدقلا لوسز ىلا اهبءاشسل ءنب ادنعالااهدع لفاملطف اهعمداواهل
 || نمثوهتلالوسرا.لا ةفاهتمنمعو انييف كرانمهالا لاق هاقسمتانئمبرن الخ
 || سلاح لو هيلعدلقا ىلصدقلا لوسرو يهاعت ب كرمطتح موتدو انهي هاج نهفو لاقذ امب'اج
 ||| دوش أ لو كيلعدقلا ىلص هنا لو سرا مهتم خم لاكو هيلعاواسف هباصتأ عم ذصتملا ىف

 ثء.تلوهنلالوسراب كاس وهلوسر وهد,عءكنأو هلك رشالهدسدو هللاالاهلاال نأ

 لالا ع ردن كانتا لاق صاع رب ىرمضح نا ظفافوىا انءارو نانو امعبانملا

 مواناءأهقالوسراتةياو رو اذبااثعلو طش تاذىا ءانموث ةنمسف ميسا

 ١ نا كءلعن روع مل .وهماعهلنا ىلص هلوسو ىلع ىلاعت هللا لزن أن رعااكالت اهاك كلتاقن

 نيقداص ينك ناناعالامت اهنا مكماعنعهتنالب مكمالسا ىلءاو:ةاللقاواسأ
 ريطا ارز ىهو فاعلا نمةسءلهاذسا ىف هنولعشي اوناك اعل سو هملعهنقا ىل_دولأسو
 برض و لءقم_سملا ف تانثاكما انءرارخالا ىضهردباهكعما او بنغلا ىلع صرختااو

 ىهامولاةةترقبءلصخ هللا لوسراباول فكل نعول سو هءلع هنن | ىلص مها ئةءامصاسا

 | فداصْن كة ىنهاعل_دوهيلعهتلا ىلصلاق هماعل دام ةقرعمو ىلمزلا طدىا طا1تااولاق

 الاودل جان ىا لاذ هطْخ قفا وملء ىادطّت ىف ادن ملساشيا اورقوىا لع ةاعل م

 هسيقءالعلا مالك عو# لص نالشمحرش فو ىاةسةفاومانيستبالاهلحاالف

 هماع هللا ىلص هناكو َهَقفا وملاب مقبلا للعلا ىلا ذل ير طالهنال ىاهنعىسنلا ىلع قافنالا

 اًواجمم - ضئارغلا نوا*ةيامانأ اوماقأ راهب مكل لءال نكلهتةاوم ّحاعول لاك مو

 دقواممم وإياه ااوف :رمصنا متزن او مها ض او هوعد وة وهمأع هلا ىلص هللالوسر

 : ردع نمالحر ريش عاشت لس وه.اعهقلا ىلههللا لوسر قلعدتو ( نولا هل 5 رذع ْى

 مهلئافلاقف مولا نمل وهما عهتت ىلصهقنالوسد مها لاف ةءاهاشلاءالسد اوإسو ىأ

 ةعازنو كمنط:نماو-ازأو ايصقاودضعنيذا!ندغهمال ىدقوأ ىأ ةرذعىفب نم

 الهأو كسب امس يعملو هيلعهتنا ىلص هللا لوسرلاةفماحد أو تايارقانلفركب ىو

 هنلا لصلاق ملاك مكب فرع اماوث-وةسئالواوسن أ ساخالهأ مدن اوابحر مءَاىا
 انمدةفانوا [هيلع تاك ام ىلع اك د#تاناولاه مالسالا ةيدت نم مكعنءاش مهل ب .وهياع

 يلازءدا مس هيلع هللا ىبصهنلال وسو لاذ وعدتمالا اولاهواةموقلو اةسفنال نيدان ع

 مهحلكش ملاسةف ةفاك سانلا ىلا هللا لوس رىغأا ردمشت نأوهلك رشال سو هنا ةداءع

 نذر وهط نست سهلا تاولصلا مل_بوهماعدتنا ىل_ىهتنالومرلاةف كلذءار واذ

 نويلدت و

 هلاثمأو هه سفعضوبامرثك أومدالا نمل قل اسف لك ٌويريغص:اناءارلاد#ثو ةثالثلا



 اذكوامارحناك حر مناف تاساحلاوتاروذاتلا نمهمفام جارت اد_عبهدا ئوشملا طومملا نععطسعدلاو عساولا نيالا

 امناتلافاهمعهللاىضر ةشزاع 207  نعئاضشلاىو رو ْمفااراغضرف طمدللا نسكامناوجاجدلاو سو رلا مكح

 .نمضنا رفلا قابل سو هيلعدتتا ىلص مارك ذم لمعلا ل_ضقأهناف نتمقاوأ نويادةو

 ماشلا مفي لسو هملعدتلا ىلص هللا لورمهرمشب وا اواسأف ىبهتن ا يطاواك زلاو مامدلا

 دةوىاةئهاكلا لاوسنءملد .وهءاع هللا ىلص مهامتوهدالب عنت#ءكالقرهبرهو مهيلع

 روم آن ءاسهلأ سة ياا نوك احب برعلاو سد رقة هاك أها انه نا هللا لوسرااولاق
 اوناكىثلا حتايذلا نلسو هماعمتنا ىلصمهاهنوئ نع اهولأ تال لبو هلع هللا ىل لاتذ

 ىسكوىااوزيسأ دقواوةرصن امم كراسنا,كءاوعأ نحئاولاهو مهمانصأ ىلا اهتويذب |
 ىجوه واربكم لعن و ىلء(ىلإ ىبدؤو امم دو نا درب هس ل .وهنيلعدللا ىلصهللال وسر

 بييضلاوب أمه -وهو مهئم ىلب نمدفو لو هءلعهنثا لص هللا لو سر ىلعدفو ةعاضق نم
 هللا لود ىلع ممم مدقو ىوليلا تيان ب عفي ور ىلع اول ةفورعملا ةيادلا بضا اريغمصأ

 كد اي عمل وهملعهللا ىلضهلا الوسر هل لاذ ى وقءالوهل لانة قل و هءاعدللا ىلد

 مالسالاك ادهىذلا هادا لسوهيلعهنلاىل_صهتتالوسرووالاواولسأت كءوقبو
 لاف هنعهتلا ىذر عفو ورنعةباورىفو لاقرانل ىو عةمالسال ريغ ىلع مكن متأم نذ
 وهولسو هءل هللا ىلصهنثا لوسر ىلا اذهتنا تس مهب تجرخ مث ىلع مهتازتأف جيوق دفو مذق
 ءالؤهنملاف كما تاقف عب و رو هملء هنا لسع لاةذ هملعانإسف هداصص أ ىف سااج
 نيدفاواومد_ةهنلالوسرابتاة كا موتي وكدا .-صلاف هننالوسراسوق تاق موق
 لس وه.اعهللا ىلصدننال اوسر لاذ موموق نمم* ءارو نملعمه ومالالانني رةمكءلع

 هللا لوسر ىدينيب ساف-بيبضا اونأ دذولا حث مدقتف مالسالا هيد. يارب هب للادرب نم
 علخن و ى> ىكن ا دمشتو كقدصناكملاان دقوان ا تنال وسرالاةذ مل-سو ه.لعهلفا ىل_ص

 نءلكف مالساللك ادد ىذلا هلت دجللا سو هيلعدنتا ىلهل |ةفانوانآد يعي ناكو د ءءناكام
 ىفةيغدىل ناهلتالو سراب بيضا اوأهكلاقو ىستنارانل!ىفوهف مالسالاريغ ىلع تأم
 لأ ةفةقدصو منريقذوأ ىغىلاهتعنص فورعملكو مالاف :رجأ كلذ ىفى لوف ةفاضلا
 ميةي نأ مضلل لحالو ةقدص لل ذ د هداف مانأ ةنالث لاه ةفامضا |تقوام هللا لوسراب
 ماك. ىامالادض رعي تاك قوس طظشل فو ىا كسءاءق.سكيىا كح وف كلدسنع

 لاك ضرالا نمةالفا!فاهد_بأمغلا نءةلاضلا تيأرأ هلئالوابلا# لوقا!
 لاق هديحاصدد_ىتسهعدةوكلاملاق ريعيااقلاك بئذالوأ كالو أكله
 لء<ىز مق أي ل_سو هيلع هللا ىل_صهلنا وسر اذاف ىزع ىلا اوهح رخاوماقمت عفي در

 اوعّدو مثمانأ هثالثا وماقأفدريسغ نموهم ثولك ًاياوناكف رقلا اذه نءتسا لافارق |

 ملسو هءلعهللا ىل.دهشارفناك
 ادا-ىاامدأ هلع ماس ىذلا

 نعىكاهرتلاكورو اعود

 امعهللاىذر ني:موملأم ا ةصود

 هللا لص نلا شارؤناك تاأق
 نءىا امم ىدي َّق ل وهمأع

 هسدنقت دوسأل قو ضأرعش
 ”هزءادأ هأدسكو هلع مانت ني

 هلكالذ انرك ذفالءالاىل حشرفام
 ىاهنءاطو ناف هلادع هودرلا مو

 ىروذس لا ىاىئّرعنم هنثما

 ماسقلا ع ىءالغش وأ قع اظىف

 ىل_صمهلأ وق ءارقو الص

 هتلرا» اد !ف لس و هءاعدهلنا

 دو>ووهرولدو مث هقارغتسال

 ناكسشأ | ىورو هرودح

 سو هملع هللا ىلص هنا ىذدمرتلاو

 ريرس ىلعانا.>أ مان. ناك

 طب رشد جوسأم ىا لوءيه
 رون ى- فه رم لوكفم

 هتوكل هءذحيف طيرشلا ةنوش>

 هدب وه لتاح ريغ نمهءشعدقر

 تااهاسمتءهللا ىذير ةشل اعنعو

 هيلعدلل ١ قلصىنلا ف هود ىلع

 ئوكششمي لو طقاعش لسسو
 ةناحكصان م ددصال ىا طوددال

 حأة فاذا! تناكو هناحوزو
 1 | وون :1ؤ:1 11577517-137 ا و17 757136553721311 777775173531773 337م

 ءانولو هير ىلع هماقلاءقا وهدهز لامك هاك اذهودم و ما.صهعود»ى ا هعذع الفهلما ل وطال اح للظءا ناك تاوىغلان مهلا

 ع وللا ن مهب ىر ام ةجردل بأ تنك دقاوأ-منع هلا ىذرةشئاعتلاف امشيعد_غرواهراثو ضرالازونك عج هبرلأس
 نممزءلا وأ نهىناوا داو ىلامةسشناءابلوةدف كنتو ةيامبانتدل ا نمتغابتؤلا »غل لل ىهت لوقأو هنطب مسمأو



 ثآ نياق دعانا ولل ”بأو مهب امم كس, رىلعأ ومدد5 مهلا لاو وسو اذه نمدش اوهام ىلعا وريص لس رلا

 ماه ًاافانعهتلا قذر ت لاق قال. ١ وىنا وخان وألا نمىلا بح ١ اوه ئىث نمأم ممم ءودادعيل رصق»نأ شعم توفرت

 ىفرةشد اع نع تاع أن ئالةياورفو ملسو هماعهننا لص فو ىح نكن ارهشالا كلذ هلوقذ هر ىا د اددلافىا

 111سم سس سس سس سس سس ىلههلثالوسرلظ تااهف اهند هللا

 لاظممهاوطمئاسقاص لم رهملعدللا

 ماعاصوظغ ها وطمت 1

 انالانا ةثداعالاهو هاوط

 ةشئاعا دل الالود# ىجذتال
 نممزعهلاىل وأن ءض ربلهللانا

 اههوركم ىلع رب_هلاالا ل سرلا
 ىمضر, )واهب وم نءعريملاو

 ريصالاقفم هذاك ام ىفاكي ناإلا

 فاو لسرلان م م مزعلاولأ ريصا#

 ىدود-او ريمان ريس "ال هللاو

 لاق نمءالعلا لاف هللادالا هوذالو
 سافلا لقعأ ىلع ةةد_صيلام

 قاط نهلتاعلاّنالداهزلل ى راهعد

 ْ هماعدقوة ص ىب دةوا مو« مهدالب ىلا اوه روو مهزاجأو سو هملعهتنا ىلص هللال وسر

 هللا اوسرانلاةؤف وءنبشث ورا مهسأر 5 سه ىوو نما ر رشع نال ل دو هب ءاعهللا ىلص

 ا ودهمأع هللا ىل_ههللالوسر مسمف بلاعنب ىو واق نءموقن مث كن راشعو كموقانا

 | هللا ولاقدال. !اى.كحالاةئاهال اوامو حالس لاق ١ تلد تك رتيأ ثردلل لاهو

 هملعهللا ىل_صعننا ل اويل اناهللا عداقهددربت توصىأ لاما ىفام و نوتنسملانا

 هنثالوسرائاش مهدالب ىلا فارصنالا اودار ًرنامايأ اوماعأ افثدغلاههقسا موألا ٍلسو

 لش ةرهضو نما اها ارسل مه :زاحأو مه زك نأالالب صأت هل نبعد وم مل و هيلعيلا ىلد

 َق اواريشءىطع أد َتاوْلك تاتش اذهرىا قرأ رشع ىقاداطعأف فوءنب ثرإلا

 مو.ااكلذوهاذاف مترطم تمم هموقاول أسف ةريطم دالدلا اودد وفمهدالبىلا اوه-رو

 لو راهم و ) همهدالب كلذ دع مهأ تيمخ أولد ,و هءاعهللا ىل_كهللال وسرديئاعد ىذا

 نالو نمةريشءلسوهملعهننا لص هللا لوسز ىلعدفو نءلانمهلقىدو»(نالوخ

 نوةدصمل > وزعهللانو:مو«نكوائموقنمانءادو نمىلءَنحخ هللا لوسراب اولاَةذ

 وهو سواةكنوزحواهاو مهو ضرالانوزح امك وليالا طانآك ءاااسب رمضدةوهلوسرب

 لو هماعدللا ىل_مهقلا ل وسر ل اقف كل نب رب ارائمدق وانماعدل وسرلو هللة: أواهثم ظاغام لقاك ايندلا

 امأوة نبك دسأريسباهاطخ ةوطخ لكي مكلناف "ىلا كريسسم نمت ركذامامأ امالئانالا نط
 هللالوسراباولا.ةفةمامقلا ءونىداوس ف ناكة داابضراز نمهناف كال نير ار مكساوق اهاوسأجوز نياطاو

 ٌكلالهوهاروصةموا ولا حدو ق وفةاثثملا خفي ىوتلا وىاهلعى والىذلارفسأا اذه بلا ءوسةسو زاها

 ١ اوك ىدلانالوخ مم وهو سن أمل هفامل_بو هءاعهللا ىلصهللال وسر لاف مث لاملا 18 ا ىلاثال 1

 زوعو يا انا دعب اهم تءقي دقو هب ترام ىلا هللا انادي ريشا | ولاه هل دود 1 اهانماهطعت تأ

 ةنسفور ورغق ه:ماك دةؤىلا.عت هللاءاش ن اها مدههءلعانمدقول و هبنوكستم ةريبك اهانة ثكطعت هو

 مخبانت ار دقا اولاك ةنمف نمي ًرام ظعأاموإل و هيلعمتاىلسهق! لود مهللاقف "7 ةمانمتاائاذاق
 0 مور 0 ١ ف 4 3 0 هم 7 0 وق ا 1 اهاروكداوكنم

 ساسيعنبا نعفلا اريسطلا ىور

 هللا ىلصلاه لاه امهمعهلا ىذر
 ا ثاالهأ نا ب .وهملع

 ةرخ“ الا ادغع ودا لدأم»

 هءقبع ر وهعيشرلل | نمنال ىا

 ىذلاب رهطتللاها>دنا رانلافوأ فق :وأااىاماةرخ م ." الاف ع ولا ىزادت دوج و راغن مهلك أي أدام لصسا عر

 ىلسىبنلاناه:عمتتا ىذر ىد رافلانااسن 2 اطاوهجامْنباىوروباذعع وطاوا_ميفباذعالذاةنلسا لود دءبال
 هو ةوددتشين لماكسلا نم وملا نأ ناكل ذو و خا الا ىفاع وج مهل وط اابندلا اعيش سائلاركك انالاق ملسو هي هلع هللا

 أ ءانملع من 7 8 لود وه 1 رلا ىرا وبث غل اا ارد-ُذا و انعام ثنىغلا

 َن ممهأأوم ن مدل اذهل نوستي !واويلم امولسو هيلعدتتا ىلصدتالوسرلاو و

 رخااعر زىعسنوهلهمهستق هطسودل ل_هدخف عرزلا عراك اولا.ةذمهمترسبو مه ماعتأ

 1 حيزلا تااماّذاو سنأ علها: :امجملت ىا لمان« ىداا عب رلات لاما ذاق هتنةم-ان ىاذ هر



 هللا ىلص ىلا نءهئءدنلا ىذر ىلهايلا ةماما نال ث د ىف دزو ايدلكم 1لةمفهنو معاش تسا مدس ىلع قة شف هركفرثكم و
 نم ععبلاقو بلقلاة وق ثرَون ماعلا ةرثك ّنالىا هباقاسقو همهطمرثكه رك: لق نمو همعطم ل قدرك: رثك نم لبو هيلع
 فت>-نموو_م هولا حو هن رشيق 4 هماعطلق نمو ةنطْدلا يه ذنةئطما اهذعدللا ىذر صا ها! نسورع 4 ممارادصلا

 ك0
 لرب اىلاعتهلل'نأ لو هيلع هلق 'ىله هللا لور مهارك دف هلل لهن ل سن آ رماهانم«ىذلا

 ماكتيف هرلاركا ات اكراولاهةن الا اممدتماعثالاو ث راسا نمأر ذات و «+و دلل ذ ىف ىلع ١

 نءرل_سو هماعهننا ىلههولأس ومكماكنيطامشللا كال: لسو هماع هلا ىلصهللالوسر لاهو

 نسحو ةنامالاءاداو دهعلابءاقولاب مه سعأو سو هيلعمللا ىلءاهيمهريشأف هللا ض'ارذ

 هياعدللا ىلصدوعّدو مةءامقاام وتانظ مظااناذاد -ًااواظبالنأواو رواج ناراوخلا

 مثموموقىلا ا وعجروا تأ وةق و أ ةرم دع نأ ادحاو لك ىطعأ ىامهزاجأ و مانأ دعنا و

 هيلع هللا ىلهلث'لوسر ىلعدفو (برا ش ىئبدذوا ممو) ورمأ ًامءاومده ىن-ةد.ةءاول<

 لوسر ىلع مهدشأو برعلا ظاغأ اوناكوداو-نب ةعزخ مويذو برا ب نم رمش عمو

 ىلاعت هللا ىلا مهوعدي مسءاوملا ف لئامقلا ىلعه_سفن هضرع مانأ لو هيلع هلقا ىل_صدهللا

 مهم لجرىلارظالا لو هملعدللا ىل_ص مادو رصعلا ىلارهظا 'نهاموب هدنع اوساف

 كتددرومالكلا مهاب كناكو ىنتي ردا هللا و ىالجرلا كال ذهل لان كير دق هللاكو

 لاه مث مل هو هماعدللا ىل_صهلل 'لوسرلا ةذساذلا ىلع فوام:تنأو ظاكعب درلا مثأ:

 ىذلا هلادجأف ىءمالسالا نءدعب أ الوذ مو لاء دأ ىلا ىف ناك ام هننالو سرا

 قالوسرلاةنمهنردىلعىءاوناك نيذلارهتلا كءاوأتامدقاوكب تقدص د ى'اح

 ند ىلرةغم_ءاهللالو مرا لا هذ ل --وزع هللاد ساب وأذا اهذه نا لو هءاعهلنا ىلص

 رفكلا ىءيول قام ب< مالسال اذهنا مل -وه.اع هلفاىلد هللا لوسرل :ةفلارا ىت ها سه

 مهزاجاوءاض- ةرغه تراصفداو نب عرش بولو هملع هن !ىلص هلق اكو ر سدو وأ

 ىلعدفو نولابرعن مى و (ءادص دفو !متمو) و مهيله ىلا اوقرمصأ مث دوذول زيك

 لو هءاعدللا ىلد هنأ كلذ بنس و" الص نمالحر درعة سجل د ,و هيلعدللا ىلكدلت لوءر

 مهثءىلاعت هللا ىضر ةدايعنب دعس نب رمدق م_ميلءىلعّسا نيالا مق ا«هدرأ اثعب أه

 مدّققءا صا ميف ناكن مل ١ نه ةم-انأطبن 0 صهأ وءاد وسبا رولا عفدو ض . أءاولهل عفدو

 ملسو هيلع هللا ىل ههللالوسر ىفأ: سد انلعو م.خملجر ل دو هلع هلي ىل ههّلبا لوسر ىلع

 هللالوهردرذى وق كلان أو شداعا ددراف فارو نىلءادفاو كم هلال اوسرانلاةذ
 ىلعمدقنهءوقىلا قادصلاي رخو امنع ىلاتهقا ىضردءسنب سيق سو هيلع هللا ىلم |

 نوازغ مهءدهقن'لو راية دا ءءنب دع سلا ةف موقلا كئلوأي ل بو هماع هللا ىلد هلق! لور
 هللا ىل < ىلا ىلا مب بهذ مها كو مهمرك أو مهاطعأ ةدحوملان مهايفس هيل عاولزخأ "ىلع
 ىلا اوه رفا: هوةنمانءارون ٠ىلء ال نه هل اول اهو مالسال !ىلءهوعبامأ مل_سوه هلع

 "20 ا 0 تو ا رج حتس موو ص و جسور مر جي و وج ب كب وصول

 ىذرةشئاعّتا لموىراضل!ىورةدسةلانمهيلعبترتيامسس < ميردتااىلا ثا لس 4؟

 ان1ىا هرع ةكربترهظ هءام

 هفظي ىف تاعاطل ان م رشا

 نمو هن رشركك هنطن التما 3

 همولركك نمو هم هول لة هن رس

 لخ دئالو هرعة تصر نزع

 اذاف اماعط تئلمتدعمةمكسللا

 *اذنغازح ع.مشاانودي ؤةكا

 الان مو هسف:لاح ىلدو هندي

 هندي*اد ءءاسماعطا !نمدف 3

 عدت الف هيلقاسقوه سف: ترا و

 ىورةمكح ل ثدنالو ةائع ا

 ىردذلا دهان غ ميءزونأ

فوح ىلدءل لاق هنع هللا ىذر
 

طقاعسم ل وهماع هلْ ١ لصىألا
 

 ةودغف لك أىا ىّد_ةتاذا ناك

 لك أيلكا شعت لتر كبو راهن
 ناكو دعي ىشعت اذاوء[ 11 ىف

 هاجمت اواماعطمهاأ دال له ىف

 هلءومدقناىالك أءوءءطأن ا

 قءومعطأام و لك الك أما
 مثل

 وأن بلَةب رشالانمىاهوة_ىامو

 نعءادهلثمى 9د9 برش هر

 امنامث اهنع هللا ىذر ة.:ةاع

 عسمشمأ اةهارك ن مدمس
 ل اوع

 ةدسعملا لكي ىذلا عشا ىلع

لاس جا طش و
 ىذف ك

 رطبلاو لكس او مونلاىلا

 حيوشلا ههاركى هتفت دقورشالاو

 لالهلا ىلارظظنن لاكن ا بخ 'نباايهقلاو لاقل ىف هيءادةقالاو لو هملع هنا ىلص ناب ىبأتلا ىلء هل مارب لا نبةورعل لوقت
 مكشيءي ناك ف ةلاخإب تاق لارا لو هملع هقئا ىل هللا ل وسد تاس أى دقو امو نير مش ىف:هل> أ ةثال لاله ملال
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 موبفتينوزبخ نب جبئاموإس و هءاع هلا ىلص هللا ل وسو تامدةااهتعهللا ىذ راهم مورو“ و رن اناذ و اتا

 نب اس مزاس ف |نع وا ندلا ىف ادهز "يمال م و.ااىفهلك ايلا عم وا ريك هب 5 ومدتأبا وناك م مال تبزلا تدني صدداو
 زيللا دعب ىلا يلو هيلع هللا لص ىو: !نآم زيف م ارله._دعمطاىءذر 56٠ ىدعاا١دهدنب لوس ل[ مهنا راثيد
 - ل وات نك تاقاللاف ىراوخلا
 / هاو رهذفةناك اكلواللاهريمشلا

 | قادس ثرمل نب ازيد فولا نبعد شيل ادريفابب_ناكىذلا لبزلا كلذ ىجسو عادولا || لك 4 لح ةياور يقو ئراضلا
 | ىلب تاقفلاف كك موق ىف عاطا كلن ٠١ دبصاخ' ايدل لاق سو هلع هلا ىل_مهنادان زرك ذوىأ || ل وهءاعهلث' ىل ص هللا ل وسر

 |لوسرلاقت مالسالا,هادهدللاليذياو ريفولاق هلوسرّنءولجوزعهللانمن* || ىلمهتنالوسر ىأرام لاق ىلا
 | تاقفكاَبااَك ىلي تكلا هللا لوران ىلإ تاقف مباع ٌلرمو الفأل دو ه.لعمقلا ىلصدنلا أ ىمت. اني نم قئلا لو هلع هلا
 | ىذر (دايز لاف ىمنارخآ أك ىف يدكسف م لافت منا دصن ءىبشب ىل ص هنن الود نانأأ نكزوت قف هضيق د هللا
 تدزلفاب وقال تك ينال ضوءدفف لبسو هيلع هللا ىلصهعم تنكو هنعىلا.هتهللا هللا ىل_سدللا لوس ردهءقومكلا

 ١ نذأ ملبسو هرلعهّللا ىلص ارحل! ناك ايلف هنعن وقرفت هبادك ل عج وهباكرىا هزرع ىأ رام لاق لام سو هماع

 عجر مهتم لو هيلع قلاب هذفانزنىانرمسىلساد لع تنذأف ءادصاخأ, أ نري ز فمر دو هياعمقاا لصوتلا
 |١ فو) ريغ_صدا+نمءانا ىثوىاقواداف 'ئدىمتاقءامل ءملهءادصاخايلاسقف تافهضدق ىتس هللا هئعتبانيسح

 | يف ةوادالا فام تديسصف بمملاو هي تدك هناهلاه كرةكيالل لذ ىثالاال (هياودأا ع عشا نواك أن منك فدك
 | ىلص عضو نوةحالء لو و.اع هللا ىلص هبا لب وريبكلاحدقلا وهوىابعقلا | .ةيئزتو ى:ءطن اك لاق لوخم
 ْ ءادصاخأاب راكم ر وةئاذيع هعرانصأ نمزيعبصا لكنمب تدار فءانالا ىف هك بوهيلعهللا | ني ا قياموراظامريظ ف

 ( فن ذأ لادو_أضون ملص ريغن :ىاانيةسأو انيق ال وزع فر نم ىهتسأىنأ الول أ ., نم ا ءايزي دانبلو هاني دن ىأ
 هاجم مبهرخآن م سانلا دروف لاق ديلفو اولا خفي ءوضولا ىف باح هل تناكن م يات | رتااو ل

 2 تأت م وهننذأ ن“ وثذأ“ ادصاخأن ا ب .و هيلع هللا ىلدهللا ل اوسرلاةذ ميل الي

 ظ وكشي لجر ماق هنال<نمىعيلسابأف ذب ىلدذل بوهماعهلنا ىلصهللا ل وسرمد#د ع

 | فوىأ ةيلهاملا ىف هموقنيبو اب تناك لوحذباندخآ هنا هللا لوسراب لاةةهلماع نم
 أمل هو «ماع هللا ىلصهننال وسر ل ةؤ ةءاهاخلا ىف هموقزيب وانز» ناك ئئلكبان ذة يارد

 | لاَقن ةقدصا !نمىطءأهقتالوسرابلاةذرخ ل جد ماه لم لج رلةرامالا ىفري#>ال

 | ىللسرم ىنالوبرةءلالمىلا امد لكل لوز عهللان ا لسو هياء هنن | ىلص هنن لوسر

 | عادص ىشاسفاف اممءانع تذك ناو كةءطعأ |هنم ارت تنكن اف أنحأ ةناع اها تح

 || «ماعمللا ىلص لال و ءر لاف كاناكن اذ ههتالو مرا, تاةةنطيلا ىف ءادو سأرلا ىف
 ل اوة:كتععسو ل سم ىلجرانأو لايم راةرامالا فريشالل وقته: همم ىفاتاقلو لو

 1 ألاّ غانا ونطلاىفءاد وسأ رلاف عادص ىهاغاف ىغارمع :وه وةتدصأا لأس نم

 لو هيلع هللا لصدللا لوسر لاف مث تاقاك تاق ىذلا نااما لو هيلع هللا ىلص هلا لوسر

 ]| تلفوليمتساف نمل در ولعلسو هيلع هللا لصدتلا دفلمعمسأكاموةنملجد ىلع ىاد ((| "قا ىئرر ىراضتالا ناييتلانبأ

 ١" قوسإب ١ تاق وءدلعملا لصون ارم تارا هيف سيوهاداوءابشلاو خانك الج دذاكو هس
 يبهدتااناوس وز ىءدنالف نيأ لو ه.لعهتنا ىنصهللالوسراهالاسةذ هعمنعوهللا نب اح نع ةياور فو الدأو م
 عض وذ ىراصتال !ءاجذ اكل ذيلع مها: ديف ةلامةل دل اه ايصرتك أتناكوةدمعب ركب نمايذءءامانل سي ىأءاملاابل يدعم ست

 | ةجفلجرةنامم# و هءلعهنتا ىل صدقت الوسرىفاوفمالسءالا م_يذاشمف مهموق

 ىلأ .,ءىذمرتااو ل ماكو رو
 5 ح لاق هععدهللا ىذرت ر ره
 اذ لسو هيلعهّللا ىلصةللال وس َ
 ال اود ا اهمق حب رمال ةءعاسؤ مولا
 ركاب وهاذاف د ايةدالن
 لاذ امنع هللا ىذد رمل
 ,نهامكححتو ين مايرام
 از رخأاممتملك لاه ةعاسلا
 انأو لاه هللا لوسراب عونا
 اناتو ةءلتهلاهاذهواكجرخأ ىذلا نجر هد ى مف ىذلاو
 منيهلا نأ لزتمىلاا وةاطن افاحوأ

 اهنأ سعات



 اتق اسومسر علال سهق الو ردلا اناقةياو رو همأو ة-أب هيدي ولسو هءاعشأ لص ىلا مرتي *اسمم هن 7 رقأا

 هدفوذقب مه١افهناةسو ىلا ممم قلطناف ىمافامضأ مرك ًامودلادحأاممونلا اذ مىف ىريغامب رظيل يلا هذه ىلع ىأ هنندجملا
 ىأ بول اولا لو هيلع هللاىلص ا ىنلاه لات مه امم ذيل زيكسلا ىأةيدلماذ أو اواك لاقف بطرورو رسل

 الن نيالا تان ع كلفن د عاب '

 تدلك رب 1

 الف هيوهانأ و هقدصأ ُُ طو معلا

 مهمل يلح ع صو

 فرغروإل هش كاذْن مدل أ

 ةمطافاذ ب غلو .١ىراصت الل ل اهو

 هل ةمسدت ملا مناف اهنعدللا ىدر

 اولك أفاميلا هيسهذف مايأذ تم

 م ا يمس »

 ىلع انقرةةانلع لقص! ناك ناواهؤامانا ةكءادشلا ناك اذار انانا هنتال وسان

 لضةالوشر لانة زا ]لو زءهللا عداق فاش ن هللو لءاقانمأ مالسالاو هانملا ْ

 لا 00 او :ةتاصح ع مسىاوان ملدو هم هكتاطتمإأ

 ىدسار ارهقاهااكرد أ اك تاع-ةذلاف هّلْلا معو ةاصع ةاصحامفقاأف اهم آل تهتااذا

 وس مةنوةنلا اوم ساؤدزالا نم موق هم 1 معا # (ناس غدفراهنمو) و ةعاساا

 ١ ناسعن هرشن هن :الثل و هنلغهللا لصقل لودر ىلءذذو هلق نأ ٍِع ل هقو ةفشح

 رصنقن م همر قو مهكلم "اة: كود مهوال أ: هوقانعش له ىردنالاولاكو اواسأف

 نماورشوو:ةلا نموةاشا| نم اومدقال'مهءوقلانيعجاذاوةرسصئاوزي اول دو هيلع قنا ل صدننالوسر مهزاجأف
 اوعرشناالف بذعلاءاملا نرذ | مال! فيةعونبسلا خقب# (نامالسدفوا ممو) « مهمالسا اوق' مهل اونسوفت لو م
 ' وهيلعهقا ىلص لاك و ردو 1 ةعاضقن مناط ىط نم نط: ودرالا نم ناظإهسءأأ نوب ودخل هنالت واد نرعلاىفو

 اهونع هللا 3ةيكا كب ينال ير ما 00 ةرالاا دو هيل عقلا ىلصهللا لوز ىلع دةوءالؤ» مدو

 3 مك.اعولا-ةفشالوسراك.اءمالسا اانلقفالا ىدتةز اذ ىلا دصمسملا نماح جراخإل دو

 لموت ايها ءلااةمدقنامالس نم هن 8 ءاتع نع مالا ا

 نعأ: :!ًاموءالؤودلْزَن لاف همالغتاروث ىلا لسو هلع هللا ىلض تغتلاف اةموكن ءرمأن ءارو ظ

 آلاف لاعالا ل دذفأ ام هللا لوسراب تاق +:ءىلا«ةهتلا ىذر سدمخ (لاف) ) ىمتلا :!هاهيسُسأ ظ

 هللا ىلص ةلاوكش مترصعلاورهظل ادئموي لو هراء للا ىلص هعماواصو | مقوىف ةالسدأا |

 مهرا دف ثدغلأ أمهقس امهألا لسو ه. ءاعهقنا ضدها لودر لاو مهدالب بدع دو هم هلع ْ

 | عفرو لود .اعدقتا ص قنا لوسنر مف بي ثتدط ورك ا هناقّكد «دب عفوا هللا لوشرأبات امد ْ

 هتقامضو مايد الث انفو هدم“ و لبو هملع هلل ىل ماك مث هم هرماطل دا ضاس ت 00 ءأر ىو هب هب 2 ا

 | لكاةضاقاوأس جل انطءأ زيا و 1١ سعأ اوهامعدو مانسللعى رحت لبو هءاعمتنا ىلصأ
 رثك أاماذ 15 لام مودلاا اند ءسم'لاقو هذعملاهزهللا ىذدلالد ادم ارْدّمَءاو دسعاو ا

 هللال وسر ه.ئاعدىذلا موف“ .ا ١ ف ترطمدق اهان دو ئاندالت ىلا انهم هسطأ اوازه

 ا :الثسو هيلعمتلا ىلصمتت 'لوسر ىلع دو «* (س عقب دقوا تمو) © لسؤ :اعدتا لص ْ

 ؛ اناوهلدز طه الأ ن نا مال_اال هناانوريتأف انو ارقاس 11 ا

 انرخ نمانرحاهواهان عد هلر < مال ١ مالسسا الذ راك ن افا: اهميه س' ومولاوم

 ْنَد مكة ىأو 5 15 و ا عمجسا ركاب هيفا هالو مدلاق

 نع ناد

 مكج رخأةمايقلا مول ريل اذه» ١

 اوم رتل مع وطسامكتوس نه ||
 هباو دو مب« :ااادهم 2 ءاصا بح (|ن

 نمددع ب ىف :ىذلاوا هلا هنا

 مول هفعنوات_ساىذلا مىعنلا

 تءطبطر ودرابلظ ةماشقلا |

 عنب مولا قلطا م درابامو |
 ' لاق هنا ىلع لدئهددو اماعطمهأ

 ذاشلا نم مهلك آلبقكلْذم-هل
 هاك أ ىلع كلذريكف“؛ 4 اور ىو

 ىذلا يعقل م اذ_هتوكىأ

 لكم م ٌمدصأ اذالاةذةدعن واكس

 مع ءاباواوشف م كداب راصقاذ_ه

 شدوا اووف معيش ادا

 لدفأو انما ماو“ عشا ىذا

 لحدا ايسر سك ثالث نمالا مألاف ةماعلا مون اذه نع نولو. لان اقفال اوسراي هد عقلا ىذ ررعلاةؤ فاك ١دهّتاف
 0 ا وفةضقلاهذف قوز اور در هلا نمهمف لدير * وأ هند وع هيرك هنو و هع وح

 أعن رمشت كلذ واعف مهبا ودخسفنا اوم جمىاحللا ةما هللا ةدا رالمالسل ا امهياع رضا او ىدوم مهامق مط مس 40- ةمهرش ىفانيال
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 قانيالٍت يشل ناوزنغزلا ىف انزال هناو ب أب ال بذعلا«1باطن | ىلءليادءامانل بذع سي ثم هل لأ :؟سهال اوةقودمالا
 مل -وهءلع هلا ل صهدصت و همقانتالو رهاظاا هكرط اق هبر ىو سب قوثو دءهال نوكمال ناو هل ىلع باقلاداّوعالكوتلاذا لكوتلا

 ىذرهنث' لع نب ربا نع ل_سمد'و راممل و هباع هللا لصهدهر نمو لسا اق ادهن مهنعهلناىذر ىراصثالا تم

 هللالوسر 3->ألاه اههنعهللا
 موي تادىد لسو هءاعدللا ىلص

 زيخنمقافهملا خاف هلزمىلا
 ئثم دنع لهىأمدأن مامل هو

 الاولا# هب زيسللا لك 1 مدالا نم
 لأنا مدالا عن لاه لش نمءىشءالا
 دنمل الا يأ تازانؤ رباجلاه

 هسلعهلقا ىلص هنن ين ءا يعم

 بان ءابئدلا أن باىورو لبو
 باصالاف ه-:ءهتناىذر رعد

 ع وما لءوهملع هللا ىلد ئبتلا
 قعدم-_طونركىلا دمعت م و
 ةعاطسف:ب رالا للاعشهنطن

 موي هي راعة-هتاجايت_لا فةعان
 وهجر هسفالمركمنرالأة م املا

 هسسفنل نيهمبرال أن يهماهل
 ىدسرتلاىورو مركماهلوهو
 ه-ةعهللا ىذر كالامزت رغد أنَ

 هللا ىذرهمأ حو زةحلطىأ نع

 هللالوسرىلا 0 وكس لاف امين

 انعفرو ع وحلا سو هءلع هلا ىلص

 لوسر عفرفر جر خت نءاشوطن نع
 هنطننع ل .و هملع هلل اىلد هّلِبأ

 أ ن أم عاعمل ء-ها مقرا و نس رع

 مهياع هيرئأت_بامهد نع سل

 ممامّت أ ةباكشالمهاةلستو
 حاتسا ىت هقوف هناصأ عودا نم

 ىذد رباجةهققفوني رجلا
 ى انووذلسو هيلعدللا ىلصدي عدل وزرع هن او تافاهكردنال مهالا ملسو هيلغدللا لص

 ظ ن آدوريخأف سةعهل هن ان سن دلع نع مل و هماعهللا ىلدهلل !ل وسر مهل ب ,و ا.شمكاعأ

 نعهاصأ ثدع لو هءلعلا ىل_صهللالوسراشن أو تذرةنافةنادل تناك هلبةءال
 مالبااوةالصاهماء ىسعنيبو ب سالءاجو هموقههم_ضىت هنا لاكو تان ندا
 ركب هانعم نوكي ءريغوأ نان -نيدلاا يفرك ذىتلا ثيداحالا نمئْ حداذاو ىأ ين
 1مئمو) « كال ذىفام م و ىألس لسى مالسااه.طغ ىسع نب ول و هءاع هللا ىلص هن

 مهدونوناكودوذولارخ مهو نمل نمل بق :هملاءالتاو نونا ا خفي ىأ ب (عضتلا دفو
 رجا امملس و هلع هللا ىله هللا ل اوسرىلعدو م ١.2 نمفصنا اف ةرشسع ىدحا ةئس

 لج ر لا ةفهنعىلاءتهللا ىضر ل مبني ذاسعماوءياباوناك دقو مالسالادنير قم عملا نم

 تيأرذباو رفو ىأ ا.عاذهىرغسف تدر واهقالو -رابورعنب ةرارزهللاقي مهم
 زءملاداوودو ىأ ايدج تدلو ىلا ىفا مكر ئانان تيار لاق تيارامولاه ىنتااهار
 ديد سدل ىذلاى وحالا وةردم#< ب رشمهداوسىذلا عسقسالاو ىأى :وحأ عقسأ

 داةمأ تكس رتلهل سو هءاءهنثا ىلههنثا لوسرلاةةرضخالابرسف تن موداوساا
 ظ عقسأ هاف هنث'ل وسرانلاه كب ١ 5ْ ةهوامال_ءدلت اهمافلاف مث لاف ل_:- ىلع كا ةرمصم

 ملءام قطع اك ثهب ىذا اولاد «ةكست صرب نمكب لهلاةف ه:ءاندذ مندا لاف ىومحأ
 وه وىأ اردنا نين امعنلا تأ روهلبال وسرابلاو كاذ وهلاف ريغ هيلع عاطاال و ددحأ هب

 ”لءيأالادلا مذ ناطمد ونذالاةمضثفن روكدامط .رّدلاو ناطرقهيلعو ب رعلاكلم

 ىلا عجرد ردعلا 20ه للا ذلاق لولا روك و مما مذ ناك م واهكتو مالا ١ مذ و

 ضءالاامءًاررعش طا ا ىأءاطفمازو عنو اروهللالوسرايلاك هت عم ودب ز نسحأ

 ضرالا نمت رشاران تدأرو لاه انندلاة قي كا: لاف ضرالا نم سرخدوسآر عش
 مكللك [فومعطأ ىعوريدص) ىلظل لنا لوة:ىهوور عل لاقي ىف نيبو ندب تلا
 بو هيلع هللا ىلص هللالوءر لاق مكلابو مكلهأ

 | نانزلارش1 ىنوكحن ةنيقكال7ل

 | سأرلا قاطاراشا نورصتشي و مههاما سصانل لثة, لاهةنسفلا امو هللالوسرانلاق

 فااشو سأرلا قا.طأ كار ةشا ةنملا ف وكيت دوى ميااب و ةههملا نب شلاب نو رحت شو
 نموملا مدن روكي ونس هنأ مقعىيسملا بسال 4ع مأنيإ مو ه.لع هللا ىلدهلنا ل وسر

 ةمفلا تكردأ كنا تامتاودراملا "ا ب رشن ءىلحأ ظنا فو ىألم-أ نمؤملا دنع
 هللا لوسرهل لاةفاهكردأال ىناهللا عداهللالوسرالاّةفْك با اهكردأ تنأتءناو

 تاكو هللا هجر ىرههودا !لوتنسحأام :ررعج ب ودءمدتطا وةيدك ١ىلا م ,وهملع هللا ىلص ماق قد ارق-ىف هنءدللا

 هللضانغاو عاضرصقاو:رصاخلانيبام مشكلاو . مدالا فرتماصشك ةرايطا تحت. » .ىوطوهءاشحأ بغسنمدشو
 ضءهت ةرءبامتاواع ودع هن نظيالهآإ ارنمن اد همسجتر اذنوهنوق طفح عم رحالا فهد هل لهدا تاموالا ضءدف ع وطا



 نيذذلتاا نيفرتلا ماج نام ع وه ةراضأد“ث أ اى :رثاك لد .وهيلءهلنا ىلههميمحّن الدوش ون نوما ةءلطن" اكصاو 1 :

 سارت الا بان ع نوموطو هعانداللا نع ىامدأ الافرتنلؤق هللا جبر ىريصو. !!هدصةىذلاوه ىلا ذهوابنالا ق مئلاب

 كلا #6 همس نامه نأ فا عوح ىا نغم رمش هنارك ذاملهنال لممكستااو
1 101012 1 1 1 1 || 00001 

 ىلا ااا ا يا انك او فو (لاق ) .:ءىلاعت هلل : ىدرد نافع معادن © ناكوأ

 فز ,ممةرالاو هنرا- ىبن مل مرش ني ةاطرأ مه السان و هماعدللا ىل_ه هللا لوسر

 هالمقف مال_سالا اه-مياءضرعو بو همملء هللا ل_صللالوسر ىلءامد_ةالإف رك 8

 اهميه ناس واوا مل_سو هلع هللا ىل_دهشال اوسر تعأ او اوهه ننام

 الاه مك 1:ماك_موق نءامءار وامفاس له مل# و هلع هللا ىل_دهللال وسر ام-هالافو ا[

 مياكسو ا: ءلل_ذذأ مهاك الج دنيهم-سانموق ىماناروانةاشد بق هتالو سنان

٠. 

 سس هس سس مس

 ا.هموقاول_سو هيلع هللا ىلصهللا لوسر اءولاعدؤءاشرأم ءاءشالا دفا ومالا عطق ١

 ناكسف ءموق ىلع ءاولة اطر ال د وهءلعهللاىل_صدتعو عضمأا ىف كرا مهلا لاقو راس

 ناكوهلوقو ها هبعى افتهننا نشاو مول لل_-ةقو ىسداقأ' هنو فلا مويهديف

 نأالا:م دع ىد>اةم_سىدمو ذقن اكمل دفو نأ مدن أميسات .الهتفا!موي هذي ىف

 دوفولان مال ضر 2ظلصالا تو عب شا ةدوند اللا دقو نيدهن الاد

 كل امنبورعنا|ممىصالا اعس .اءاك رت .ماش علا ةرحسااو ةمقا ارعااةريسا فترك. ذ دو

 ىتحاول اًعذمالسالاىلا مهاعدف هموقولا عجرم لسأول#سو هيلع هللا ىلص بألا ىلعدنو

 َِس و هرعناكو هلة ملل -مةع قل نا! ومد تاك ذامما وناصأ امل هىل.ةءف ىَر نءسدصأ ١

 لغىفىدب,ت د دش فو رعلاه لءةءىننمالجر ل ةفمه«ملن اف نمتدل تنمادهكلل ام
 ىلانأنا لبو «.لعهللا ىلسلاةؤتء:طامهغلب ومل_بوهيلعهللا ىلصهلا لوس زكا

 نع هند ىفءضرعأو مال_سلا ىلءدريلذ تاستعبانإف هدي مىلغ اا قوذام برمذال ْ

 هلبال ود .را,تاقن ههج و لق نموهم أنىعض هرءأفو راسا ْنَع همن أفؤءض رعأف همع

 هنأ مدقنو تيضرلاف كذعىل هتدقلا ىذر ىنع ضراف ىذربف ىذرت الد ورعب رانا ْ

 نبرمشوم لس لا د1 لأ نء هللانمرذعلا هلا ساد _كأال علا فءاحدق

 هللا ٠ نمريغأد حالو سفن حدم كلذ لأ نمهقلا نمحدملاهبلا بح دحأالو نيرذ :مو

 لعأدقلا و نطدام و امثهرهظامشس- اوهل م رحكاذ لأ نم

 «(مالسالا ىلا مهوعدي لول ا ىل اهل رأت البو هءملعهلت اخلص هيتكث اس بان) ©
 زامالا امك ىل سوه: .اعهّللا ىلض هرتكريغددهو كالذلكت سلام اهفالاو بلاغا! ىأ

 ممم اهلل !لوسراردللدمق كواءا سنك ناو هماع هللا ىلصدارأ ساو ىأاهرك مدة 2 ىلا

 مواعةضورعلا ل وحألا نان اما كاذف نوكياىأ امو: 2 ناك اذاالا اك نورقال

 ايطدعب اهي 5 عنا ناعيا اراب اذه !هفو مهريغأ لع عاطرالاب#نوكستنأ ىنن

 وشو ع ولا رثأ همفر يطد فد رع

 كلذ عارو سرتس>اف فءدذأا

 مد“الا فرتسم هلوقب ما الا

 تاقوالاضه؛فع ول 1لوص»و
 مل سو هيلع هللا ىلص هل ارق فا. ال

 مودا هّداصاومنع» ولأ سنع

 ىدعطيى رنا مدح“ اك ت سا

 هلل هام ,مئمالك ٌنالئءةسو

 لدتلا.صولاث د داسأن اًسةوُف

 مايعطلا نع ىغءد_س هنا ىلع

 تاوتافوالا ضء:ىف بارمشااو
 براجا لك .الاذوقدءطعي هللا

 هلل ص تافوالا مرتديا او ارمق

 ضءءارهاظي ىت- عوملا ن«ئىث
 كلذا:و.فحكصص»ن ركن و ناهأ |

 اودةةءاو باوئااورحالا لوح

 نمىث موال هداذااو ريصو هن
 مهماعل ناووهل عب رشتو فكل

 اهماوثإة_ راندا فاو. هزيا

 ناطبلا ىلع را بصعنا لمقو
 ةداعّن ال لب عودا ل_جال سدا
 اولهي نأ ةئيردملا لهو أن رعلا
 تراعو م_عذاو آت اخاذاكلذ
 هءاعهتنا ىلص كلة لعفت مهمنوطب

 لهدف موج وال امدمطت ل و

 سدلهنا اوله وهل ءقنود اًةعدام

 هدغر نمو مويلع ه هيرب مسام هددع

 #ٍ : امى وأ هنااسو «ءاعقنا ىلد

 - او اهتعضرعأت نضرال نازح

 امهردالواران 0 الو اهنم ىذد رب امسا امو هيا | نيب اهم سعف اهل اومأهن وموال هه هي ,ام- ىفداليلا يمريتك

 ' هلا ىدر ل ءن ٠.ءءاق_ثاافوءالعأ ولك 0 و هيلع هللا لص فص) اوالامي رك واح قاض نماق' "هللا داهفراشمىفاهفرصلا

 لغلا اوىلأم سأأإ ارق هلا لا ةفهمقةع :وهمعد نط ىلع ةمايملا همي رطىاهتنسنء لسو هيلع هنا ىلصهنئا ل اوسرتاًأس لاه هع



 ىشرلاوق اذزتملاو خالل و قاد ا لاو ىّرتكهّلئاب هع اوى: اهئاك دو لك صق :وشااو ىماس أت حلا او يد لضأ

 واصلا قىن.ءةرق و قاغداوملا وى ةعاطا ارياف كسا وهجورد توقْوةيلا وقفرخدهزلاوى رف ةرةذااو ىونغ

 اع تا رشف ىراقلىلعالم لاف بره قون وشو ى د الجالى عو 1584  فررك دقىداؤندرُع وةباور قو

 نس ةحةقث تحث فاسدا و

 هددهى ا اهاورام هنا هن نظلا

 نمد)* هدا مس نعال ا ظاذاالا

 لب وهءاعدللا ىلص ه(هباز عم

 ةكئالاانمدادما اهب صتثاقلا
 هعموهلات ل مهأ هن هءاكأة يور و

 او هزه ىد- ردنموب » هباعصأ عمو

 فلأءاهزاوناكو نيككحرمتلا

 رمذع هنالاو هناكَ نوا-سملاو

 0 ضرغلا نوكيذةف.-و نكي ل كلذ نارهاظلاو كلذ قون حذو عمو شا ماع لع و
 ا ذدعان ادءد ىأةْضْف نماعاح ل و هماعهلئا ىلد داق مالا عمه دوميأ ريو زا ١ نءآ كلذ

 نم من اواو ةنصت هءاصص أن مراسيل اوو د إنو هءاعهقنا ىلص هيىدةقاف بهذ نم اخ
 م-مءىلاءتهشا ىذر هيآدصأ رسل كلذ« و هلع هللا ىل_صدلنا ل اودر سلال اوىهذ

 ]|| كةمادوك ةىلعبا رحرطهزلا لكلاب لهل نالت مال دلال ريخم'افن وهبت اوخ
 سة: ناكو و م4 او او هبا ح ا اوسرح ر طف

 أ ناك (عوضومثد دق ةوالرطس هللا اورطسلوءرورطسد#ر طسأهنالث ةكمأا اخ

 |١ نمأرقت هنالثأا ارطسالاوهلنا لو فرك ع هللا سس هنأ ةذاثةباو رفو هللا قدص هَمتاغ شم

 ( لا انتع أ ضء:لاف اذكقوفهلثاو طسولافلوسمرورطسالار خدع قوذىلا لفسأ
 || ءاودسالا ىلع ق0 دوما ويسلم ودونااىف

 هدف ثاكو تدك | متالنا كل ذيل سو هماع هنا ىل- صم ثو مو.لاءاربكلا ا

 سدرارمإف عقوق تميتعيلاهقهقاىشرتاغ عذب فر رعدتؤ رك فدي 1

 نارك ذو هود لق مانآةثالث هولا فهنعىلاهت تلا ىطرناعا يف فو ىتااةنسسلا ىف

 ىذدناةءديف ممرعديف غركب كأديفمم لبو هءاعهفا لص هدي ناكىذلا متاخلتا اذه

 نب دااش ديف ناكىذلا هنا وةضقلا هملعا واءناكىذل اديدخلا متاينا ناك معءىلاعتلل'

 لاق هنا لورود لاق مالا اذ_هشةناملاةف لسو هءاع هللا ىلصىناا هآرف لم

 تثيدالاركب ,ف ادي مت ديؤناكف هسلفل وه: .لعءهتنا لص هللال اولزوالنا) "ىلا هحر طا

 :؛ لوران وخا ينهش تاون ءأ لسو هماع هنت ا ىلد هن أ هع ىلا هللا ىذد( 1 نع 9

 1 لودرو هته ءف سق:ىذلاهنا ود ريزلا نه فص مل قود شنه اذالب نمهدىفود هنال عل

 ري زن ريطالا ضءن عم ىتح
 ىأر ممذعبو اهلمخ ةكتالملا
 ثنو رال اورافكلا» نم سؤ راارباطت

 نينا.ةسوأ آىاأرو ترادلا

 ثاأكو بااطملا د.عن ثرآا

 اد الاس رهموآ نيد ىلءذ-5م ول

 يلا [يهل اني قاب ل .ىلع

 لبو هماع هللا ىل < ىلا ىرأو

 هللا ىضرةزج ةمها لو رب ةرع
 ه.وطغع ندا ةقمرخ هع

 قويملا ه هاور هن دعو هن. .هو

 تناك هكئالملا نا 8 قو
 هللا ىذو زي هب ن ثار ىل«لت

 دعمنا ىوروام مانعو اه ممع

 نمور وه هشامدت تاكاملا
 مل و هءاعهلا ىلد# هن و لئالد

 || نالئشيس هنأ هفصو كلذ فاثرالو ىا ق.ةعنمهصفظفاىفو هتمهصق ظفافو هللا
 || فو) ق.ةءهاك اخس 0ك ول ءاقا قب أذ ربلو ةشيطادالب نم هيفوي قمقعلا
 ||| « قا ناكو(ىلق)رقفلا ىف هناقمةعلاناومةذككراممهنافق.ةعلاءاو ذك (ثيدسحلا
 ا ناؤذرؤمس.امااو هوايا |١ ةماع: نءىورملاوهؤ ىرتسلا» ديمه: ىف سو هماعهتلا ىلد

 أل[ ىتر سا. ءنبالوةوهو ملسو هءلع هللا ىلص هثمع رهن ىف اك لدقو ني أم ماعلا

 ْ ه.لع هللا ىلص ىلا ناك تلاع 1ع لات دتلا ذر ةنشناع مونمو ةتت اطوا منعا عتاللا ا 0
 : 0 ناورلا : «زاوصالاهبثددادئأم
 1 وعلو ميتال نب ةدةضف ءاوازلانعز ( مهبط لاه هده قل غانا وْ وو هنمعىف م مسد | 8 ل : 1

 1 ناكو هرا-؛ى هي مت مهنسعىفالقأ ع دمحم ان ولا كيلا دس 210 بتاذك ْ ىلء ن اهذ.ل] نءو رابخ الو
 2" مياس |ًارسغىلءو ناطا ةئسلا

 ش كلذ : هماو هنأ ساو« ةطص نم ناحل له أ“ ضان شور! ضم اوهلانم هبامو

 كم هدأ ومراة ا ىد.عتنال اورد -#ةار وثااف دهرا. حالا هك لاق هةوضأ وف ب فاك !١١لوأهطس: مّدقناك هنامالعو

 أ تذو دانون ارلا فةء.تمنب هو لاق وءارمذااوءا ارسسأ ا قىل اع هلق 'نو دم نو دما ا همع 'ومآشااردكسل مو سطرها هرعشو

 0 يسم بس



 هتماوؤتأنامو هد نم مدع امىدصعي نأ ل بقه ترغغدقو'دبأ هءاع بش غاالا ذمساك داصاد ومو 3و ىمس ىث لدن م

 اًرنأ» ىح لسرلاوءامونال ا ىلا تصرف ةاىاا ضنا ارغاامهيلع تضرتن اوءام .دئالا تدطعأ ام لثملاوناا نم متيطعأو ة ةمو- سه

 نانات «الملانيدوراخلا مدة هنا قوما! ىودوعأ مالا رون لدم م هرو ةمامقاامول

 هللا سهتلالو-رنأر ةدعوج نب هل اهلا مدع ع نع عماطلا بعشأىورو نيرمالا رخآ لا 0 ا

 رأس دلاو نيولاىفمضتلا هلا هجر (ىوولا مامالا لاغ) و اىف من تع ؛ناك لسو هم هيلع

 اهينيدأ اوَدْن . هنالل ضف أنيولا ىف هنك] لو هيلع هللا ىلص ىبنلان ع هل هامهالك ٍْ

 هيلع هللا لصدئنع ف ثاك هناةعيزى أن ,عءل ةن متاح لأن ب انالو ىأ مالك اذ_هىلوأ |

 هللا لص هبا ىذلا تاذتا نا مدد هفكىلب امم وصذ ل عع ناكو راسي ىف هنءرثك أل-د |

 هّلبا ىلء(لاق د5 ةو)ديد- نم متا1نا كلذ ناك لمق وبهذا نمناكهأقلا وام و م و هيلع

 لسالست روكا هلءاودصرطف ةراما !لهأةيل- كملع ىرأ ىلامديدطسا تاغ سال سو هم ل [

 لامذ سا ىأ ارةصن *متأاخهماع وءءاس م أدي دب نم ممشد و و مواالغأو راغلالدأ ٍْ

 متاحه ماعو هان 1مامااع سان نمذضنت تناك مانصالا لعلو مانصالاع رف دج ا ىلام

 هذا ىف هنا لأب اهمسابا صن ا ىاذن اله أ ةما-كءاع ىرأىلاملاَمذ سه ند /

 ىقفنكللاةئهن ر 1 الوقر و نما هد أ ئنكأ نمهلنال و-رايلاك ١

 لاةئهنودنناك !ذا متاحا ندى هه ولاة ثمة ههالوالا مدع الودوادينأ : هياور

 ا عطام(ثيدط !ىفو)هنعامئمناكل اثم ةعقةعزصلاب أ نايلي 521

 هنوكه رك ال و ىهةلعلا س مثلا (مالكىف او ديدذسا احلا سبلةهازك دو وهو دي طع نب

 (همزعدنع :ءو) لميا ةدي دن ماسة وأو سقا نضشلا ثي دل سادقو ديد ودق نم
 لاةؤام دوب هياددص أ ىلع ح رخل دى هءادصأ عمم اكتو بكمل لاس را كلل و هلع هنا ىلص ْ

 ككل :تاامىلءاوغاتخت الوهللا مكجر قعاو مانيب (وةسير ئاسدا نا لماذ !١اهيأ

 ف.كوم-ممءىلاءثهللا ىذر هبا أ لاةفمال_بل اهاع مصب ىءهعىلعت ودا والا

 امانه مك وءداملثل مهاعدلاف هللا ل و هرانمالسأاهملع ىسدع يىلعت وبدا وطاب ١

 ىسع كلذ ىكشن أ اوه ركسف اف بعل هيمهشعب نمامأ و 1 .وىةذرفاسن رثاء مههثما نم |

 مويااهحونيذلام وقلاةغلي ملكتي م تف لج رلكواوصصاف له رز ءهيرىلا ماليا هما ظ

 *( رصنقيلا مل .وهملعدللا ىصءراكركذإ)ه ظ

 نملا ن ناسأب ةمسدأا و ه-:ءىلاعتهللاىذ هر ىاكل !ةم-ددب اب ىلءمو رلا كل ءلقره وعامل أ

 0 ضاخملا ىف تنام :رصمق مأ نال هنع قش هنالره قبلا ةغلل !ىفهانمرمصمقو سن ةرلا ا

 كلمن ملكنال ىاحرفنم حجرخ5!لوةيو كاذب ذي ناكو ربصق ىمسف حوخأو ١
 بي ثعيومال سالاىلاءوعذدي رصيقلالك سو هيام هقل| ل مبتكر صبت ل !اهو ه مورلا

 | فوم سلا سال 2 دل هادا

 ' ةورمأب سائلا ت رشم رح ةناارونا ل دج ابر وسلا تادانموداذ موس( راذك 0

 .مونوةباس باانورخ" الامه ذم! ريف دج ىلا لاو دم هم كان لاق ىت*أ مولعجاف هللا نونو وركسيملا نعومي و فورعملاب

 ىلا ىلعاك ءراصاللاةةسأن اكو
 قَد ءارإ دو هم هءاءهللا ل“

 قات ؤيدقاهتاولاك هنافض

 كدي ىذلا و قذد_دااثتةطأو
 قكةدو تد-ودقل انقلاب
 لون ةدلا نبا كد رشرو لسخنالا
 نأ ركشلا و ادم الوطف
 لول "ال اونيعد برت ال لَم 4 ا

 هلاالنأ دهم ىلاف كدذم نيد
 قوز هللا لوس دمتكنأو قناالا
 نم هنالث نا قويبلا (:ومثلا لا الد
 هللا ىلصويبلادب ىءاواسأد وهيل
 ايست اوريخ ا وريم لسو هبلع
 نبا هل لا ماش ١١ دوم نك

 ةممدل_ق هل .دملامدقناسهأا

 نيدخ سا لوم دو ةيلغمللا ىلصىنلا

 اواكند وهلا دنع ماقأف
 1 واكف ولاهن رض هن وقسؤ سل

 ىَح 7 هنوزتامدوهي ريشعماءلاةذ
 سوء |١ ضرأ ىلا“ اخرلا ضرأن م

 تدرخافا لاق ٍلعأت نأ اولا

 ةنامز لظأ دق ى ثءرم عقولأ

 الفهوعمشاف دال ءااةذهد رحاهمو

 ثعبب 3 م هما مكقيسي

 نام كلا

 م تام مع رارذ

 اوناكو ةثال_كارفنلا كئاوأ لاق

 هللاودإ 16 رسشعمايأن ادساأن امش

 نا م دن ناكى دال ا |

 ا



 : ١ دمع ةمأ كلنا ىمأم هل جافا .ورقن مهر رد روابج نادم اي[ لاغذتم 1 7”لاه ىتدأ مهلعصاؤ ةمامقلا

 5 لعدم ١ م .ةالص لكل اور هاتر نأ م لع تضرتفا ةمو- ص هتمأ اد.افودصاد#تودجسأى مدسل ىف : كد سف أ .دو ادان

 7 وادم تاضفيفاد واداب داهطاو جيان مت رو وع الاتصأ5ك 2م ةباذكلا ن نمل _سغلان مهم سعأ اوءاسس الإ

 ماء مهتءطعأ اهاكممالا ىلع
 اطانامهذ او ال مهريغاوطعأ
 ادعمول مف ماذلكو ونام_بنلاو

 1 دا 20 دج دعس هوم حو تحس. جماح اص نوم تحسس
 ا

 1 ةدسمأ يرزتجل اند ق حبك 0 ند لو هيلعمللا لص

 او «رمصمت ىف ا هعئدأنامغ ال ١ثرذ راماوهو ى ريصر عامر هعفدين أ ةح دل وبلا

 دنع ىلاءز قل ىر متاس نب ىدع هعمل #رثأ ث راسا ىلا هنع ىلا هللا ى در ةمدح د ىو شا

 كالا تي ل ًاراذا ه.عىلاءثهللا ئذر ةم>دأ وقلاَةو هسبأ 1 ديب هدف رمق ةىلاهلص و 0

 اين هنءىلاعت هلا ىشر ةيحد( لاق )كلنذأي قحادبأكسآرعأ رتالمن هدصساق ْ

 ذخوي هأ ىلع كلدأا أمن ىل+ردل لا ةذكباك دثؤيال اذا اولاعت هلل اريغا دوس أ الو او اديأ
 روصصو ىلعهل نايل !اوو وهامو «:عىلا دق ىذر ةيسدل ةذدل دصسنالو كراك مف

 1 مدا وعديم :وهاهذخأب ىت>اهكركالا دحأ ن اف ريثملاو ا لن نك عذق هماع س اع

 ' ًارقيىذلا نا .رخاااعدق ب رهلا ب اكن ١ ونع «بلعدج ونيل امين روع

 1 هلا ىشرب رحنب ناس ون ناكو هنعمل ناد أهم هوتنمانااو هر ظنا لاف مهن رعا

 ا اهل أن اكو ىا يديده ةندهنمز راجت شيرت درقن 0
 1 ةم-سلاىف كلذو كوس اوس نم لو هملع هللا ىلص هم هيلا بنك لمقو تسةنسةلءقلاىذ

 1 نيوععاا ىفوهاملرالاو نيت صعرم مه بكل سو هيل هللا ىلص هنأ: اه «عجوةعباتلا

 ١ ةيأكسلا نا لاك ع نم برغأو ىادج أ مامال دئسمىفريعدلل دةساو ىلع مسااهلاف ىلا |او

 : اًيقاطنأفهّبط رشىلاو و*و فارم مقل وسران امأف ناسف وأ (لاق) رجة: بذاك هل

 وج مدرأ امنع حاملا هبلعو سااجوها ذاق س دّةملا تدب ىا4_ءلعاذمدقى-

 هية-ط مهترخ الوومدق امو

 افاهضأ م-هاهماع ممدقنا

 ىدتءر روخ لاا ىف.هاو ةعادم

 للعم مءامءأر ةدعاض «فاعذأ

 هللانا اولاهواوريصاذاتءاهملا
 ىدها اوةالصاانوعجاره.لاان او

 ناف ميعنلا تانج ىلا ة-جرلاو

 هوربن ا اماق مهاتدحسا ىنوعءد

 وأ“ دم مءاف ةرصأو أال_> اع

 ريخأا_مو)ةرخ “الا ىف,ولهرشدأ
 فروك ذم هنا(نآرقااىف هنهننا
 ىل«هناةصنءل.الاوةاروتلا

 نيدا'ىلاعت هلوق ل _سوهنلع هللا

 ىذلاىبالا ىنذلالرلا نوم

 ةارو:ا!ىفمهدنعاب ودكم هنو دع

 | ب رقأمحعأ !مولسىل رع م مالم .ةو ب رعءوهو هْغاد ةغأع نءربعااودوىا هناجرتا ل اقف

 / نهري برعلا رأي حروح ىذلا ل -رلا اذ هاذا ىو ىاىئهنأ مءربىذلا لجرلا ادهاامسن

 أ فاتسسبم ىبنمدشو بكر لاف نك, ءالويلإ اينو هيرخأأ ١ نايئسوبأل اذ ىث هنأ

 دازو ىأ نا غسىنالاذكو ل -وهملع هللا ىلص هل عدبارلا بالاو هفانم دبع نال ىأ ىريغ

 | تاخاوا_هذل ىاصصأب مام مندا اقف ىعبباوهتاقه-:مكتبارقام ظفاىف
 | ىذا الج رلا اذهنعهلآس' ال يكمام! اذه تمدقاسنا هباسصصال لق هنامحرتا لاق م ىرهظ

 | نأ اويمتسنال تألف ا يذكه سباع اودرتل هر يظ فلخم ك.لعحاعا وى هنأ م ءزبأ]

 ١ | ىلعا ود درب نأَد م وبال ال رلهقاو ةنامق_س .وبأ لاق بذك اذا يذكم !انو زو ًْ

 ْ | قعرتؤينأ ةفاخمالوأ اود فو ىأ هراك انأو تةدصف ترس ى كلو تبذكل ذك

 | ىدبفب ودب وىوقىلايذكلا نعله نآيتتنةالولا ا تي ةك !بذك 1

 | امالسا نينا الإ نءبذكلان أري هن هوهصقنىتبحتوماياىضغيله ملء تيذكل || ْ!

 فورءلابمهرعأي ل_.للالاو
 مها لو ركدملا نع مهاب و

 ١ ثنايا م-ملءمركو تاساملا

 لال_غالاو مهرصا مهمءعضو و
 هياونمآ نيذلاق مهياعت ناك ىقلا

 روذلا اوعداوهورصتوهو رزعو

 نولفملا,هكئلوأ هعملزنأ ىذلا
  ىقمهدنع اوتكم اذه نك. لولو

 ا ىلع هب رايخالا ناكا ةاروثلا

 5 و ' بذكلادالإوهيلعمتا ىماتوعدل اوءةنءىراصنلاودو مالتار ةزملا لتعم معقاولا فال

 ناىلءلداذهموالافاف هلاقمل اومق نع سأل رع رق , وهلاح ناصة:بج وبامفىسيالل اعلا وّتار ملا مظعأن َُ نانبلا و

 نوقكي ىلاعت لاه باك ١١ لهأ نكماهن وة ىلع دال دلا مظعأ نمل ذولدجخالاو ار وتلاىفار وك ةمناك تعالا كلذ



 مهناش أ اونرعاك لس دو هما ءهللا ىل_طاد# اوفرعَدقهلل !مهلتافمهفال اوهوذا ود نع ماكلا ْن وكر ون واعإمدو ىلحأ

 فونو رذاكلا اهركولو هرونعينأال !هللاىأيو مهها وفأ,هتتارون اوئط.. هولدب و لمحت الاوةازو:لا فدودبواماوةوخو ٠
 شئ ًارقنكهللاد_.عناكو ىااه-نعهللا 557  ىذرصاعلانب ورعْممللاد.ءتسةا لاق ران ست نيءاطع نع ىراخلا

 لاف لهل ل ةلاف بنود ا:ءوهتلق مكمن لج رلا اذه بسأ فدك هللق هناهحرتل لاقت
 نأل بق سانا !ىلعيذكلاب هنو.همتّمنك لههللقلاقال تاق هلق مك.:هد لولا اذه
 اكلم باطل ءاهسهأ فاعدائاءاذك افالح ناكل هةءاورىفو ىا التل قلاف ملوي

 فيكةباورفداز وىاال تاقدال ءهنانآن هناكل هلاك ةه لهأ نمدال ناك افرشو

 تاقم# و افهضما هنوعرّش سائلا ف ارشأف لاقط تانأالو القعهماعبعت/لاههبازودلةع

 ركب لأ -ةمدربالذ ريكسشا | لهاو ةودنأ!لهأ سانا! فارشأب دارملا وا مهو افعضلو

 هعبتىلا.عتهللاهحر قدس نبا دنعو لاو سلا اذهل ق لأنكم مءهّللا ىضر ةزجّالرعو
 دد-أ مهتم هعيتاف قرشلاو ناس>الاووذامأو ثادسالا وزيك املاو ءافهذااانم

 ءاةهض لو هءلعدلت ا ىلصهعامتان أَن اغالاو رثك الاىا تاغالارثك الا ىلع لو#توهوأ

 ىاهتْردإةطخ«مهمدح اذنريل وة لاف توديزب لب تاقتو دة وا نودي نيل هذ لاق

 د..عأ عت وادع ض وةءءاذ_هلا ال و التاق ه.فلخ د نأ دعب هباضر مدعو هلد_ها 76

 م ىناسفن ضرغل لب مال الل ةههاركذ ئربإ هنال ةثدطسادالمب دنرا ثءح سن هنا

 اهمفلءافوهامىردنالذمدىف4-:هنآالا نَث وال تاقدهاعاذ ارغب لهذ لاك مدت

 ىاةسضهياعلادبلاحمو لود تاق هن رحو ركب رسم دكف لاق مث تاقءوفاناف لهفلاق

 هنعهللا ىذرنامة اأن اد أى مدقثدق وردي ذاك ىا ىرخ اندلع لاديو دسأ ىفاك

 :صانسل ءرصتنا نامقسو أ لاق طفل قو# ب ونئىالاصءبرخاوردب موس دحاموب لاق

 حجورفلاوفواالاو ناذ الا عدو نوطبلار قب متو ىف م.توزغم ئاغانأور مو
 هب كرشنالو هدحو هللا دبعن نأ نم أيت اق دن كسهأي اة لاق د أمووىلا كلذي راشأو
 امان اهني وأم هنا وكرش:الودهد_-وهقلااود.ءالوت١ ىراضا!فىذااوىا أمد

 قدصلا نيب عج ظذاىفو ةاكزلاو ظماىفوةقد_صلاوةالصل دانه أر وانوانآ دي ناك
 ةنامالاءاداو ده ءاايءاقولابان مب وةًاورملامداوحو مد [هل| "لرتىا ف اقدل اوهقدصااو

 ثءبتلسرلا ءاذكو بسو ذمكمف هنا تعزف همت نعم ناس ىف اهل لق هنا را لاسقف
 د- أن اكسصولفال نأ تعزفول ,قمكنمدحأ هلاك لوا! اذهل ه كم آو اهموق سس ىف
 هنومهتت مك له ةاأسو لبق قلوة, تأ, وهتاقلدإ بق لوقا اذه لاف مك:
 سانا ا ىلءبذكلاا عدا نك,لهناتةرعدةفالناتعزفلاقام لوقينا لي قبذكلاب
 تاقا ال مهئانآ نم ناكولهال تاق كلم هثانآ ن هناك له :اأسو ىلا هنهللا ىلع يذكي و

 هرافعض تانفمهؤافعضما هنوعش ساشاافارشأ 1كءاأسو ه-١ كل ءباط:لل- ر

 ةةصنع قريخاتاقتاروتاا
 لاه ملسوهءاعدتتا لص هلا لوسر
 ةادوتلا ف فوصواهناهتلاو لأ
 اهعأا نآ رد اف هعق ص ضع

 ارمثدموادهاش كانا سرأان اىنلا
 ىد.معت ان يءماللاز رحوا ردن هو

 ظف» سألك وملاك ةمم«ىلوسرو

 قاوسالا ف ناذسسالو اظءاغالو
 نكلو ةئيساةئيسااءىزعالو
 ”ىحهقلاهضرةي نأو مك يوو»ب

 اولوةينأب ءاج وعلا "هللا ميو
 امعاتبعأ هبت و هللاالا هلال

 ةءاودف واماغا ولقوامداناذاو

 قاوسالاب بضدالو قوسا نال
 ىنخلل لاوتقالو شسفلاب نيزتمالو
 لك هلي هأ و لدح لكما هددسأ

 ةنيكساا ل_عجأمث مركق اخ
 ىوَةءلاو هراع-_ثريا او هسا

 قدا الو عم ةيكتزباو نش
 فورءماووةءلاوهتءسطءافولاو
 قاطاو هنري قوش هقلد

 مالسالاو هماما ىدهلاو همي رش

 كَ هندي ئده ا هعداد_وناو هلم

 ةلاهطا دعب هيلعاو ةالمخاا

 كمر هب ىعأ وةلاهلنا د هب ع نأ و

 لادم هىغأون كلنا

 هيفاؤأو ةقرغلا د_هردب عمججاو

 ةنثةمءاوهاو ةنات2ن ولقب
 ضء:فر وك ذم هوءانعدعس نباح رخآو سانلات رخأ ةمارخ مآل عجاو قرف مث اراااامعا اازسأ 2#

 انههلزنألافالا هلوسة يذع ضرأب رعال ناكف قازيلا ىلءاهاوسرحاه حا رخان رمال مالسل اهم مهاربا ناةلزنملا ىتكلا

 هيدذنمىذلاىذلاحرخانوه مث لاك عرزالو عرضال ثيل اق ميهارباانلزن البريج لاةفةكم أى حالدل لوقت ليزيجا



 مالعأ ىف ةيبتقنب اور قطن باءرك ذا ليد ,كاوي ركتلاو فذ دبر اةعوها منا رولا ىفواملعلا ةملكلا همت ىذلا كنبا
 ريعاسو مالسلا هيلع ومو ههبفهللا ماك ىذا !لملاوهءانيسف نازاف لاس نم نلعتسا وريءاسن مقر اوءاشسس نمهتلا ىلتةونلا
 ناك ىتاادكع ىلا مئاهىبلا:ىه نارالا مس وهتومئه قترهظذ م8 ىسعه.فهللا ماك ىذلا ليم لاوه
 دف د همس وهماعهّلل ا ىل ص ىذ ل
 كل وراكشمالا لهأال ةناكتسالا لها ل سرلا عاين ت ابااغل نال ىالسرلا عامت امهو وهو جول اةحتاف همفو اهدى

 دئرب هك :لأو مي ىق-نا.عالا كاذكو نودي زيممات عزف نوصقن, وأ نوديزي ل هأأ] ىف لاكش أالو ةبستقْب !لاكتارس
 طلاس ناعالا كإ ذكحصوالن ا تعزف هفلخدينا دعبول دا ةططم مهتمدحا هلازناءاميس نمهللا لد نال ازه

 له كتل سود اهطذطنالهج رااو رؤدصلاحارمش ثذاهن ل دحاذا نولأقلا 0 : مالسلاهماعىءوه ىلع ةاروتلا

 ْ ىربنأهلعنولادنوةرم مك .اعلادي لامر لودي رحو كبر حن او مت ءاقموتل اف ]| ن وكن نأ بيض و ءانسروط)
 7 نهد هناتعزف هناك منو اذامكتأبو ةيقاعااهنوكتم ىلتلس رلا كالذكو ميسملا ىلعدل ارا ريعاس نمهقارشا

 | له كلامو ىراذأافوىا ةنامالاءاداو دهعلاب اقولاو فافعلاو ةقدصلاو ةالهلاب نءةنالعتسا نوكيتاول مالا

 ةمأ اطهلاع .الىذل ايثدل ا ظح بلطنالا ممالىا ردغت هلع رلاءلذكو ال نأ ترك ذفردغي ىلع تآرقاا هلازن انا راق لامح

 ناك ناو مكيف هنأ نا لن كلو حج راس هنا لع ءآ تنك دقو ىأ هنأ تاعفرد_غااالا ىهو سو هماع هللا لص دع"

 ذوىانت اهجدق عضوم كال نأ ب روكا ويفاق-هنىاةدحام []] ناسسملا 0 و كيلا
 ْ اذهناموضعب رك

 0 لا عا :رهابتعلأسىتلا ءاشالا ههنا ىلع لد | ىرب_تنا كلذ ىف نال! لهأو
 كلذن اىض:ةيوهذامد_ةتامدلوتعمفأ,الاذهنا همقو ل_سو هيلع هقلا ىل_كدهنوت اا اراه ىلا منا م تملئ لانا

 ىاد تيشدأ هءلالصاىا صاخ أ ىف ملعأ ول ورصمق لاق م ل ]وسر لك ةلايس رىلعةالع ةاروتلا ىفرسدلأ هلائاقكعت 5

 0 طم : مذ تاءفنا ل_ءفآنا ع .طمساالوخآ ١ ظفاؤوىا همقاْهَمدملا عم تفاكت ِْ لسمو رحاهن ماهللان |

 | قدصفر ءدقدنالاد_هىهردءالوىلاعتهت' هجر ىووذامامالا لاق مورلا ىاتقو عسضوملا ىل_ءانولداةلقو ناراف

 هللادارأولو م السالا ىلءاه هرث [وةسابرلا ب باطق كلا ان خحأااو لبو هماع هللا ىلهىبذلا ههماو +همشتا! ناهس ا قذلا

 ْآ ىلإ ءتهللا هحررح نبا ظفاحطلا لاق ةسانرلا هذءتاازامو شالا نذواك هقفول هّباده هماعلزتأ ىذلا ى: لاو ناراؤ

 هموم ىلعءازحلا لوو لل سأ هملا باكل ىف لو «يلعهقتا ىلص لوقا لقره نطفغتول نسلوأ ميسملاد#ب اراتكسص
 تنك ولو لاق مث هللا قمفوتلانكماو هفاذيام لك نمل ول لسا ةرخخ .الاوايثدلا ىف ندوب باب نا 00
 ا بئمال رةنالوةتمباطأال وهلديعتلاو هّتمدشىفةغلاممىاهممدق نع تاسغاه دنع نواعتلهذف كيو فلام

 | ند رلاهشا مسدس اذاق هيلع رف! وهماعهللا ىلهىبلا باكب اعدمت ناءق .ونآ لاق ىقاشفو مالسالار وهظرهظانيد

 نءوىاىددهلا عمب هلا نم ىلع مالس مورلا مب مظع ل قر هىلا هلباد_ معني دن نمممه-رلا ١ ءوثذارم راغمو ضرالا فراشم

 1 ةاروتاا فو صاوملا ىف لاه 0 مالا ةاك_ل اة دياذه ىف سداف هبءاءمالس الف ىدهلا عم
 الأ عضومكابلافا ملا ىادبوتلاةلك ىمهو مالسالا عادلا ةماكلاب ىامالسالا ةياعدب «اثا ىف رفظن/اهرك ذا م اضبأ

 ْ لسسو هيلع هللا ىل_صدم عمل ىسيعبكن ا. عال ىا نيت سم لرح أ هنن! كوب لنلس ألا

 نيعالف ىانيمبدرالا ماكس اعابغاف تءاونناف كباعأ بدسا كعامن !ناءالوأ

 حالفلاراك الاوني راك الامتا (ةاودفو) نيسزلانال ئاذباودف يغرم ىرقتلا

 دا ارماو مالسلا هماع ى# 1باط>

 هي رتاسق. 1 مهران <ا نيذلا هب

 مك مانت مسهل مي 3 ءوهصاام

رم اى لكما لوةيف هف ىف ىالك لعجاو مةوخا
قو هنم م ةماىلاف ملح نم عايل لجراسعاوهن 

 2 نال 

 0-1 دىءوعر ممتوح انما اوقأ لبو هماعهللا ىل_صد اند مسوو 2 :ىلع ةلدأمالكلا اره

 ةارولا ف لاق دقو ك] :ءاين هلوقاو م6 وش نمالم من أن مناك. ادا ى سس هيدوع :وملا يتلا اذهناك وأ وليعفما



 دوويلا ثرهذئادبأ لمئارسا بف موقنال ىءومل-ةءاك رخأ ةجسرتف ومالسااهماعىمؤم لثمن سأ لمثارسا ب ف موقيال

 4 ه..اعهللا ىصا د#تاندمسهبدارملا وكي نأ نيعدف هناقو دب ةنوعدأ ١ دك ومو

 نوداقني وكنوه.:,نيذلا كاناعرمادارلاو ةحالق لها مهالاوامو داو_!لعأنال
 لهط !امهيلع اا غلا نال ,هريغنمادا.ةنا عرسأ ,مالر كتصناا,ءالؤد صخو ل ىمال
 عنتمااذاوا واسأل سااذاهنال كاباعر ما عا عم كاعداراو نيدلاهلقو ءاذطاو

 هسءلعاواهريغباكأ نال بيست 1 ءضعأ لعافأ ١ وم همالسا مدعف بيتم هرهذاوعت هلا

 م نا ويلوأك ىلا ا ولاعت باكل لهأابو هيفسأ سه ولهفة هج نيس ن نميكالا

 اولّو نائهّملا نودن ما ابرأ اضعبان هند هالو أشد ' كرمشن الو هقناالا دمعت لامك

 ىلءةفطاعراكللا لهأ انولسو هيلعمقنا ىلص لوةىواولاو نوم مان أ اودعشا اولودف

 كءامن ال اوىالل وقأ ومالل_سال اةناعدي ل اوعدا ر دةئااو ل وءدأ هل اوق ىلع ف ةوط همر دم

 ىتاززانمن ااهمالاهاوزنلوق ل_سو هماء هناا ىلا متك هد هد الاهذهو لق باك لالحأا

 اهلورثنالاها ارثد عيل .ق وأ تدةنسف فنك ةدقلاهذهو عسل :ةنسف لال و نار ةدذ و

 موضعل زو- ققاستل ااه رحنا طفاطلالاه دورما!نأ5 ىف ةرعفل لو و ؟ىفناك

 ىضقاداف هنعهقلا ىذر نامفسوأ لاه لمأتءاناقاذك دعب وهو نةاهاوزنأ|
 مهفئال ىلا متاوصأ ىل م واعخارثكو د ار نيالا تاوص تأ ناكل ْن مغ ”ناياتاغ.

 د_:ءتاوصالا طالمخا يذضأ اوتاوصالا عفت راو بصل دع رك ىراذاا ىو

 يناس اوان آت رخال نموت ةاذا فك اواولاان ىردأ الف ىراضب اداز ةيصاخلا

 هنا راثصالا ى ءالماذهد م مظ عكا ةشنك ىف ىلأن باه سعأ دّدا مها تلقانصاخو

 هناالئيقيلا كلذ ت رروظأتىا مالسالا ىلءهللال_خدا ىّتتهظ.سناانقومتازافأ
 وه دوةشنك ىلء مالك )امدق" دوو تاسأى تحد ن أ وعم تازاهف ظطفافو عفت هرا

 ح رش ىف لاه ةشدك انا كي تاك لو هء1« هللا ىلص ىناا مأ ةنماوبأ همالبه ود>نا

 ةشك انأ كي ناك لطم دب عهد مآل وأو :رعشااد عيناك ىذلاوه وتم
 ىبىلءاضي !مالكنلا مدل ةنوةشك انأى كتأك ل_ءوهيلعهللا لصهتعضرمحوزو

 بدكلاب هنوم مت مذ :ك له ةأسانارصت ةالاه هةعشللا وذرد اءةساناناىوربورةدالا

 معرب هنا تاقوهامو لاق ب ذك دقهنا هيفرعت اريش الم اا جياهنع لرش ن اال اقف

 ةلمال! كالت ىفانمأ عج :رواذاه مدد دهم ء[قل" اقم را ضر اذضرأ |ندح رخال

 اهيأقدصر مص ق سا ًاردنءامقاو ناك كلللاداوق نمدناق اقدر طبل اةقحام_صلا لبق

 قاع [ تح ادبأ" هلا مانأال تاكح ىفالاف اذهب ثاعأاملاقف ريصنقهءلار ظنةتالأا

 تاععساف قد ءلعدسص او بايريغاهاك باو ال ١تةاغأ "هلل الل: تناك اقردمسملا باو

 هلئام هنال ىءومعفك هناف لو

 ةركاانىددتااوةوعدلابهأىف
 جحسفلا ءارحاو ,ماكالاح مشو
 هلوكو ة-فااسلا عارم ىلع

 مخاو هن ىفى الك لها ىلا هت
 ىلصد# اند.س هيد ومقملات اف ||

 ىو ءانممنال ل وه-لعدهلنا

 ههعهأم ىلع هيؤطتمق الكب هلأ
 ىأ هنالاحاولاالو امص لزنأالو
 قوب وتكملا ارشد نا نسال

 مالسأاهملع ىسعنع لالا

 نوكي طملةرافىر ىلا باطلا
 ىلعاضي أ هسفو دال 5

 سدةأأ حور الرا هناسأ
 ةوبداانىأ ىب ؟ءاءفيربل سري ىذلا
 0 ذيوءايسشالا عيب مكلعي
 اذهب مكتريسخأذ آدقىلاو هةاقام
 ناك اذاو-نوكه,.ناىل.ة

 : مكللوقأاذيأ هسءوو هبآو: مول

 ريد مكسنع قالطتا اق ن الا

 مكب رىلا مكنعقلطلا ل نافمكل
 تقالثاثاو طملقرافلا كان

 داعش ءاحاذاف | مكنلا الرا
 مهفقو 2 ول 0مم وولاعلا

 نيقدلا حوربربلاو ةئمطألا ىلع

 عيبجلربديو مكلعإ وك در
 نءة-ءديماك. سيل هنالقاخلا
 هركذامماشيأ هدف و هسفنءاةأث

 نءعمظنملا ردلا -ىفنأبر فظن با
 قمطل ن ناقذلا قا خ وردبالا ىلا م كمت د رخآ طءلقراقمكمطعي تاهلقانم مكسا بلط أ انآ لاه هنا ماليا ةلغسملا

 ل دوك.ةوهقلخ ةسامسس دب رتل ملا ىف هةعض و وهماقمم .وقي نم مهبل ثعيفسهقا تأب عب رصناذهذذواتقي نالاسعلا

 ل ةو دمام ا اوه لذ طماقر انلارغسف# :ىىزاصنلا تفلتخا دقو لو هماعهققا ىلص دمع الا اذه لهذادن دبأة دل ةمقابع ته رم

. 



 5 نالاثدضرغنمكالذو لاعلا صال 2 قأي ل وسو نماألا نا ىلا حالا ا. ىضفأ صاخملا هن هللاىلع مب ا 2ةثاؤناف صاخملا

 هنأب هسه: فصو ىذلا وه عسملانا ثيثاذاف ماعلا صال: تح ىلا ل .ثالا ىف عسملا لوقهلدجشيو رك ١ نم هتمال صاذت

 مكيط»نأهللالأنىذلاوهو لاما صاغ

 انازتناو رخآ طماةراف أ, تح

 قدما هنأ لولا لعموم

 ندد_<#ود_ج أىلاب رد ا

 نالم الامارت ض.:فوازو

 هقلاد) سري لوسروهط.اقرافل

 قد_صموذو سدةلاحورودو

 لك واللا م.ي و ممجسمل اد

 طرلق راقلا ل.خالا فو 7 11 ٠

 ةلاطانا ىلع ماعلا ع ااا
 5321010 هلوةدالو

 لان مدسو سدو هنم-ههأكد

 اشيأه-مفوثدا اوما مدريكو

قط سدل قاطاحور ءاحاذاف
 

 ععسرام لكب ماك. لب هدف ع نم

 لاف اذ_هوهلمرأ ىذلانم

 مو هماعدللا ىلص هق-ىفىلاعت

 وهنا ىوهلا نع قط.امو

 ادنةرفط نبال راف جون جوالا

 قا عك ىلعرلاسعلا ييورذلا ش

 « ملكلا قي ردو

 اذنمو سلا نا ءنيدلا عسب
 ريخأ أو ثراوملاب رذنأ ىذلا

 هيلعهللا لص دعالار ويغلا

 ا ارقشلا دعى أ درملنو لسو

 لاف ثمح

 اهقدصقهئءتنىهوءئارو

 لععقم رغب ى عملا

 ههبضاومن

 لوأ طءاةراف مدقتدقهنا ىبع لديام ظفالا ىضةةم فرش طماقراف م”

 نس يراسل ت د المحلوا نامت اك 4 رنا عطل ىل رضع نموىلاهع هيلع

 رط !اذافهءلاتئ تدصأ كف ىتح هكر خش نا عمطت الاولاةفهءلااو 1
 قترطماادار ما ىاةر اقل اهناىل يفر ىذا ونلاف لاق َِن وقثمدختملاة ,وارىفىدلا

 باء .!١اذ_هسبامىباهكال !ةنةيادلا طبع رمأهمقاذاوهانمدن اك تاناو رلاّص»د

 كر اهتةعا ل اىديزيب نانواعت م باًةموقابهموةارم ه.3لاةفرهالا اًذهلالا "لالا

 ىشو ريغ ىف ءلعج دق هلل ناف لاك ىلإ 1 مكفقاول هك تانوجرت ميه نب ىسع هب

 ىن أن ب اناركذوهمارك وة دمحدلا زان سعأ وىاءاشب ثء.-اوءضإىل- و 0

 قمن هن دى أمو را بح املا «سق أدني ادقهمعللاك وديه_ثااظغلا ارهظأ ارمصق

 ربك الا سومانلا هيتأي لبر باك ى رأ ىرتأ ىأرلا فهذا كن هلل وهل لاقف ناكلا

 ظفافوىا هكلامو كد اامهللاو مورلا بحاضانا قدس صاتاو هذ أ دس نأ قحاوش

 فبرءذمورل !بحاصرممءقىلاهنلالوسر د 0 ءأرش اس ما

 نأ امرصمقل لا ةذههطقي نادارأو هدي نمباكل ا عزنو ديد ذي رض ناسجنرتلاردص
 اكلم كل رك ذام ومو رلآ ب حاضص ممل ءو تلق هني دورا ر تاك رظمن لاهو

 ناىلقر-رراءحح ف :رةنآد ربا ري ثو“ :< واريغسص قنح أكن ارص.قهلاةذ

 ىلا.ه«نئاو مان يأ د ناقح ًاهِسغنل لوشن اك هقالوسو ناك اىرمءاو همقر ظنأ

 موهطاساءاثولو ىل مهرطمهلفا نكلو ىهكلمأامو مهيحاصال انام قد دقامورلا نيحاجم

 تيئلا رمصمق نعربألا ل- وهماع هللا ىلهءءاحاأ وهول:ةفى وك لءنساقداساك# ىلع

 هللا ه حرر نما ظفاحل ارذدقف هلوسرو هللاقدصدةاو ةمقب مها نوكمس ظفاىفودكلام

 كال هل رأفةبد-مب رغم ا كال مىلا هنا م صضءه»١ىل_سرا ثووالةرودنملا كلا !ناءلاءذ

 هلحي رخأنةينسك مك ك:ةءالمل لاق ودعك ا [ اوهل_.قفةعافش ىف غن حرفا كلم ىلا برغملا

 هيدر ىلدهسلا نءذتهدلا نءةمصت اظفاف ودعم هم حي ار او بهذ ارا ءقصم امودنمص

 دقاباك اهنم جرخأف هلاوظعت بهذ نمةيصقىف باكل ا عضو لةرهن | غاب لاف ىلاعت هللا
 انازامرصمق ى د1 مكس باك !ذ_هلاةذرب رحةقرخهءاءىملادقو هذورجرثك أتلاز

 | كالملال اوربالاتد:ءباّكلا اذه مادام هي مهما ؟نعانؤانأ انارك دون الاىلا هتراود

 الوىا انيفلاللامود_ءلىراصأتلا نع هقكينو ههظعتو ظفلساةباغ هظفحم نحفانع
 همهةاذعال ماشا ن ءدكلملا زاذادار 1١ نالددعب هرمصدقالةرصمق كد اذ ءاجام 4 ذا

 صدقا تدب نمعج راارمصءقناىورب وىا مو رلاادال الا ل كلذكا ناكودحأ

 ىلا لوألا رصعالافاوورواوآ راع ه تدروذقبتكل اله رابح رابخأ
 رش مامالل ىم .ومةارو ارون « ه.تءاجدمت ىئلا اذه نامهُذأ !نيهللا دمع لأ ىلاب ايرلا فراعلال وق د

 ةماماىأ نعهيسأب الد: سوك اللا نءقريبلا لئالدلا فو رك ذموب درو د جالركذ دا# قذاومعيسملا ليما كاَذ كادكو



 ؛هنأاو ثد دوس ارك دقمالسالا ىلا و وعذب مو رلا بح اضل قر هىلارخ ال>ر وانا تمر لاف ىومالا صاعلا نيماشه نع ىلهاماا
 0 ر رحح ردا وَحفف با وأيا :راغص تو اهيقدي هزم وئظعلا ةمب را .وك ىدداعدف هءاعاناش دق لاق الم اهوياا لس رَأ

 نانريفضملا او هةدعلوطل ثري ”ء١ اح ا تلا زبابنسلا طش اذ رج نر وسان يف ةناعر شتت اوس مدل راذاث(ا ارهور وصايا ذافاهرشنت' ادوس

 لاه ىلامتدنلا قاشام نأ 000 سس
 مد[اذهلاقالانلقاذهنوذرعنأ ىنأي نارذنهدالب نم موج وشأو صرغلا ىل رول هناف ىا خيو كل مداد رتشلا | ارز 0 0 - 8 ١ ا 5

 طسل اهل طسر امشأم نسدل_ةملاثنب ىلا باهذاادارأالف هللاركشامشام سدا تدب

 لقى أساك سدنقللا تدب ىلا لضو ناديا تاذ ىلع ىذكلازالو زيان رلا العدل ح رطو

 دقلتر هناالا قدا .اندانمرعأو هباونأ قلغأف ميظع مما يفد نأك صح. ىلا عج ر

 1 انان ع م م مال_سلا «بلع

 اهفاذافءاذو-ةرب رخ حر خس اؤ

 رجل لينا ذان ءاضح .ةرود

 ةبعللا خ نسحةماهلا ضف ْنينمعلا
 لافالائاق اذهن وفرعتأ لاف

 انف ممالسلا هيلع وفاذ-ه

 اهيفاداف ةريرح حرخأو رخآ

 لوسرهشاواويفا دافءاضب .ةرود

 لاك موه بلعدلا ىلا

 لرسر د القاذهنوفر هنأ

 ىلا ميلا لسر أف ل قدي ةهزاس تناطر اي الست دانحالا تاس دف هعد هاو دمعع نمأ دوال - دنت ب ا 82: 3

 رصقنا ىراخأ !فىذلا وهنءاوض هرثتيضر دقو م 6 دف مك.ةبالصرا خا تدرأ

 لاهو علط'مثتةاغفاسوبا ا مو 0 اصح ىلاراسال

 .اوصاق-ىنلا ادهاومياشفم 4 كلمت شناو د.ثرلاو حالا! ىف كل له مورلا رمشعماب

 نه سب أو معرف ةرمددق كأ رالف تةقاغأ دفاهو بو ةباوالاىلا 7 شحولارجةد.-

 مهودرلا-ةفىلار ءالا دسعريسأو هنأ أرصنلا كرت: نأ ان وعدت آ هلاولاقو ىامهتمن امالا

 اوضروملاودصسف تياردقنمكت 0 سد ىلع مكتدشأ مريتخا ١ ىتلاقمتاقرفا لاو ىلع

 لوك مس وهماءهلنا لصدننال وسرملا ةمحد عمل راو اءانحكص ناك كلذ دزءوهنع

 لاك باك ١ لس وهباعهللا لصةءاعٌى :رقالف دوبل سرأو ب واغم م 5 داو لسميف اهرأ

 قاد صمون ىلا نيو| يهستو هّيدهل سو هيلع هللا ىل لوقو مل سل هلل وو لع ب تدك

 ةنومةوزغب نماملا لئاهن تنس نو دب ةصقأ | هذه دعب رصبق نال سوويلعهللا ل صدلوق

 مق مثوها هنا هاو لاق ايمو هللا

 منانلقوهل هنا لاقو ساد متاعاف

 كءافكءاارظأ هنا ححع هنا
 هئاواما لاق ماهار 1 طب هةيعاس

 هتلعىكلو توسلارخ" الدنا
 ثددحلاّمك دعامرظنال مكا
 ميهارباءاردنالاروصرك ذهسفو

 مهرغو ناسوأسو ىساتد ىسودد
 نبأ نم هللا:اة لاق مال امهيلع

 هيلعمدانالاقف 7 وصل اهذهُدال

 نماضيأه لاب بدك سوه اعلا لصىنل انا هنعدتنا ىذر رسأأن ءنام- نا هن ىف
 م يوب ير د جب وم فاذارا# يفي ا يسوق © دا صاج حدب#

 7 لوم ن نم نك هنادع ا ءامالا دن امو بلو ةباحالل براق هناوهوةدب لوب

 هدا رصن ىلع هنا بذك ل و هيلع هللا لص ىلا لاذ لمنال دو هملعهقنا ىل<ىنلا

 اذه ىلءفهتلاهصرر صن اظذانكسا لاك مسج نسل هبا هقئاوي هللاو دع رد كس اظذاىفو

 للء-ه:لوهءلعر سل هنكل قي د-هنلار عظاىان هآ هنأ تاه. .ةسالا بحاص قال_طا

 دقوىاءرف قون الئا هءلعهللا هع ,ةاعلا ىلع ةمفاعل ارث اودكلع حم لب ؛ هاضتقع

 هباحص أ ارهظ نيب سااج وهاذافُل اوت لاف لسو هيلع هللا لصد هللا هباّكىلءاحركذ
 "علا واثق هيديزيب تلج دج كسا ل اقاف اذ_ه وهلدق مكي-حاصنبأ ١تاَمؤ أمد م

 نيدمالسالا ف كللهلاف حوت دح انآ تلق ثنا: ا 1 رج ىف هع شوت فاك
 مديل عج وأ ىو نع عج رأالموق وةندىلعو ُم وتل ]وسر ىباتاق ةمهاربا هلم ةقشحلا

 وهوهاشي نم ىدا عي هللا ن نكسلو تيبحأن مىد تالا لاقومل بو هيلع هللا ىلص كنف

 اند_:ءتد_- وولذل وسركبا واق لال نا لاق ناك ةءا ارقندع غرفاأف نيد*واانلعأ

 ءامو'الاهن رب نأ أ هيرلأمالسلا

 مهروص. .هملعدقلا لزنأفددلو نم

 هيلع مدآ ةنازخف تناكف

 ,سمدل ابرقمد_دع ماللا
 !هةضؤونيئرقاا وذاهب رخكساف
 َْف ةومالشللاهلعلاناد دع

 نافف.ساارام حلا مياداقتدبالا ىلاهتنا ككراباذه لج أن مكرمة نم ةم-عنلا تضاف نيعبرأو ةعب دأروبزهفرونزلا
 و ءلءدقا لصد محدود وو رملاادهف كي نور ممال ١ عمبجيو هد ةنونسمكلمامسو كاس ةسوب ةنو رقمك تنسو كهْنارش .

 ابملاا أ داقنا اوقىفواهتسىت لا ةنسسلاوهملل لزنأ ىذلا باكل اوهوهلوةي ىذا ل وقلا هه سف نم تضاخىتلا ةمعنلاف



 نافل رتل ١ وع ىلعاهت ودا مهلكف ةبرعلا وس مألا نمةءأف ةومسأ دقي م لذا ىل هرملاو ثلا هنا ىلع ةلالد

 قاطلاىلع فيا قاذلارب ىذلاوه راما و قيس وه :اماو وةئسؤو ةعد 2 رم بعد اصلا عبر ٍٍِ 000 وك ءتارش |

 ىلاعتو كرامتنا لاق هعمل هاا يكل اسعد تأ ارةلاه هيمن عع بهو نءواربس>ر ةكلا نعم ءمهفرصل و

 تلاسف ىر ىف اهعضوف:ءل ع ىنافهزوتآان لح رلاةفرغس موقد !اهب كانز وح ةزيئاج لام-ىلءنارئالىلالجو نزعو
 قرمشملان يرام" العاروبرعلا

 دلو نم نأ نإ رخالو برسغماو

 هند 2 ا.مأاس رعامدن ان لمعف)

 ضرالات ارث و. سلا وشد دع

 الور هيواب رقاب ىشرتم هاك
 اهتهنورغي و مه ه 1لاجنورذكم
 تددةوكت اوس ىبوملاف

 ىلا اذه تدر دّوأ كواعمأ

 مما ىلا ىمو ءابهلتا لاقت هتفرششو
 ةوخ" الاو انالاف هو د-عنم

 3 وعد لح ىلع :وعدروهظأ و

 لدعلاب ةّمعي رش فاش نملذآو
 ىزءوه> رخأط هقالوددكدر

 تعقرانلا نمامأ هنذةنتمال
 للص معع اية ومها ربا“ .دلا

 نمولو هكردأ نفلبو هملعدقل

 نوه هنعإ رشف لل خديلو هب
 ََس !نعبهاوملا ىف ندنءىرب هللا

 ىلص# (هنوبن لال د نم :و)# رهظ

 لول نب ةقر ورم دب هللأ

 نءهنوش فر عدنا دسأنبا

 ةك د هن هرم دقو نا.هرلا

 اع اسهمءهللا ىذز داب وحتي

 امبوةو.شل !مالعأ نم هئددأر

 لوقن مو ةرمسم|عمالغهباه ريخأ

 هن : الطي نيكل م ىأ أر هناو بهارلا

 ىندمعفاة-اذه ناك تالاّةد

 لاق د سهال ا ىظ .ةسيئاك هنأمت هنامزاذهو :رظدني ادن اهنا تذر ءدقو مالا ءذه

 ةقرفل حدافنْرلا كرامخانمردصا فو ه مئارةسشعلا ت :امآركيت

 5 ءدداارودوغب 5# ةرسرخ ا يماتعي ىلا كاذف دان باغاذاهةءاهربخم ه ره نعت رم قدصرامخاو

 هنعهللا ىذر ناهءن نامعدن اى لم قفهنع

 ه (سراف كم ىرسك ىلا ملوهيلعهللأ ىل هباك ركذ)

 هماع لنا ىل_ص لقا ل وكمرثعلا اريثك هماعددرتي ناك هنالىا ةفادد نهلل اس معد ىلع

 نب عارف ل دقو ةجراخءاشا لقوا سن ءاخأ ل قو ىمه.سلا ةفاذح نب هلل اد معمل بو
 هللا مس هماموت اراك هعمثهدو ىرمسك ىلا مونءدنلا ىذر باطلا نب ربع للبقو بهو
 ىد_هلا عستا نم ل مالامسرأف ملأ ىرسك ىلا هلت الوسردت نم  مي>رلا نجلا

 كوعدأهوءرو ةدمعأ دهتناوهل كن رشالءددحو هللاالا هلا الند هةوهلو-روهتلانز مآو

 ىلع لوةل'ىد زاب ناكص هرذنال ذاك سانا ىلا هللا لو سران !ىناذ هللا هناعدب

 هلل امل. .ءلاهك عامنا مهنيذلا ىاس وى 1متاكءطعف ت تدب ؟ناف مل-بأمل--ا ني رفاكلا

 هملا تهثدقهبااتلص و تح هيلع ذل تءاطو ةلاناملا تي اه هذعهللا ىذر ةفاد نا

 ىرسك ناةباور فو ىاهقهوهَذ أف هملع ُىرَمف ل-سو هملع هللا ىلصهننا لوسر باك
 لسو الف هيلع خديد ناك !!لءاج نذافلسو <. .اعهلنا ىل_صدتنا اوسر باكي لعأالا

 هللأ ص هننال |ودر فما ؟ كلا هعفدا يت جال لاو ناك لاهتمض.ةءناى ردك ها

 ره نمهيفاذافهأ ارقث» ورق نماعدة ناكل هتاوانفاثدق هندا ى ا لاَعْل و ه- ةمأع

 ىلصهللال وسو أدب ن يح هم همسضعأل سراف مب ءظعى 00 ىلا وهماع هللا ىل_صدّلنا لودر

 كال ل هاح حءارخاب ها قامت 5 تاكا !ق نمو حاصو هسفب , ل_بوهمامب هللا

 | هن-ةغةروسم اك ل نءعب هذا! ةراسو هدلح ار ىلعدعق كلذ ىأرالق حجرخاف باكا

 | ىكصل افريل ةريشأو سو هيلعمللا لص ديلا لص والف هد لذ ناكل ا ل اح بلطق ثءد
 | ناذانللاسقي نولابهنا سها ضع ىلا ىرسسك ب تكو هكلم ىرمسك قلو هءاع هلا
 الا تان نافهمتةساقهماا ارسسق ىأ هنا معرب ةكج؟ح رخ شر ةئمالدر نا ىنغاب هنا

 قفرى!ىد.ع :وهو هدفه مق أ ديىذلا ىا باك |١ اذهىلا ستكر هس ًاربىلا ثعباف

 هللدع 1 كرف تا.فالا وه.دىلاىف اوءدبكضراح رو رسفك ناةياور

 | هيلعمتتا ىلصى: :لا ىلا ىرسسك ب باك ن اذا, ثعبف هيىاستأ“ .ةني داس نيل برب هيلا ثعناف
 0 هللا لمن ا لوسر ىلا امهعم تدب و نلاقاا مرخآ الجر هعمث عبو ءامرهق عمرو

 ظ نمال رادحوةفتاطا!امدةواحرفن ىرسسك ىلا امهعم فرص: نا هسهأ» دو هب َء

 ْ رومسلع هللا لم هيلعامدقا-اف هل داب روهلاقفهنعدالأ تف'اطاا ض دراىف ث شا

 21 ةندملا

 َح زانيمو دعب نعذن اك ه مهقار ةرعأالموق

 مضارتلا ثم



 تام نيل تاون ونأمل ةف هاعيربد لك نعانريك مع,اوذٍصعقلاوالا نم نهو # تذغتلا باك رلاوىرصب ودسملا
 حلاسودوهتاديعلاثعبأك ه » اهداصث عبي فوستاهنيئظو حطامالا هءاء تعض نملك ىلا لك لس دج أهلنا دمعْنب ا نأب

 جا انوبشالاو مجابش 4 ةعاج" ىوااء>اعهتتو 4 مضاورك ذل نمرود موءأمب 5 هلىريقح ميهارب مع

 هرهدسانلا رديت قبأناف
 حج راف ا هىناف نما ثعس ناديه ا,ناذاب الما ىلا ثعبى رمسك وللا كل مءاشنه اش هلال اكد هد لل

 ىلعافةصدخ ا ىناقالاو لعاناكو لدالإ تب خوك موق تكلهاو تكلاه تدب تاف كل انئعب دقو كأي

 حئاسةشيرعلا ضرالا فك ضرأن : | لاق مامهلار ظذاا ل بو هلع هللا ىل صهر كف مراوش تءافعاو مهال قاح نمسرفاا ىز
 امعمهناياب ا دهاوش هزه هلبأ ىل_كهللال وسر ل اقوى :رسك ناينعياس ران عا الاف اذهب امك سعأ ندم ماكنا واوها

 1 ىلا. 15 ىداددس رااموال اق مث مى راش صق و ىقءلءاةءابو ريف هأن 0 اول بو هم و.هملع

 هباىرسكى ع طاسدق هنن انارءايوسلا نمريللا )_.بو هبلع دلت ا ىلص هننا لوس أو !دغ
 ىبههلال وسر يتكورشلاامهريخأوامهامددفلا ناكالفاذك ”هلماىفاذكر هش ىف هلق
 قأافادك رمش ءاذك مولا كرمك لت. نأ يندءعودق هنأ هللا نان اذايىلا لو هيلع هلل

 ىذلاموملا فىرسك هللا ل“ ةةلاقامنوكسسف امد ناك نالاقو بقوناذاب باك ١

 لمللا ن «ىضمامدعنالمل ه5 لمق هب وريشم الو دي ىلع ل سو هيل هللا ىل_ص هللا لو سر لاق

 هللا ىلدلافةيا وروى اتقولادر# ةداورلا كلف مو“ لادا ارمان وك. ةتاعاس عمم

 ريذلاءام مث 'هلمألا كءر ل: ةدقىب رناهل لْو ك ر-اص ىلا بهذ ناذا,لوسرالمو < هملع

 ا ءلع هللا ىلصهءاجالةلسو هملعهنقا ىلهريخ 6 ناكسف هلال كالت لسق ىرمسك نا

 ةرهم نب رباس نعو نرعلا مس راذاك اله سائلا لون ىرمسك هلا نعل لاف ىرمسك تناله
 امهرو نيبو او انيلسملا ن هيأ صاع ع نفل لاول بو هياعهقلا ىل هنا امهنء هنأ ضر

 ىئل ك1 نماندصأو مويف ىلا وانا تن كف ض-الارسصتلا ىف ىاىرسكز ونكت ءأن م

 لق مو ىرمسك تانقدةف دمرأما همقدن :وريشاكر سك دلو أَ نا داب ىلع مدقو مهرد

 نم ةعاطلا ىلذفملا ذد ىلاكك كل ءاجساذاف سان ارفف مهفارع أ لق هناق صراغأ ام يلا
 ىرم أ كدنأب ىتسهعزتالف هيف بكن ىرسك ناك ىذا لح رلارظناو

 ّق ةو) اه ل وهيلعهلن !ىل_صدللال وسر ىلا هعم نم مالعا وهمالسا, اذا ثءيفهسف

 موق ل اللا ةذهتنب ١!ىا دس ا رقى ا | ل_سو ه.ءاع هللا ىل_صدل لق هنا( هد اور

 ةأىمامهكلع

 وهل يلاعك هنأ نم ممضطعنو د

 ةنعقجج !هنأ ىلع" هب ةيادعلا لوا

 ها هنا حمدذا ةلاسرلاد»ر

 هلا مالسلا هماع 1 راج * ىخ ىك

 لو.ر هنأب هن هر نع هلدراسخاو

 مئانأر الار ادع ةمالاءده

 لوقدء»و هيلع قا ىذلا كد ر

 ئألا كناد هش انأفرش" اهل هقرو

 ىاعاكلاو مهنا هيرشي
 لس ص ىنكد او ىسع ص ومان

 هآر إو هيلع هللا ىلم هنا درودقر

 ىو رض نآ.ةهساعو ةئألا يف

 هتلا ص هناك اللا كرد.
 ىاهةقروا وست الل اق لدو < هيلع

 وأ ةبسةسماع و ةنلا قه ر

 قىراقا الع الملاك ناديمح

 يمجذلاهإ_ةنامامأوءامشلاح مش
 هتارهظالا لاق هنأ هدم ا نع نع

 هاوقةلاشرلا ل .ةةومنلا دعت ام

 ىراّصاا عى امد رب واد

 زانخأت "ل4 واح رص هنع
 قةدراولا نامهرلاو : رامحالا

 مهتداهشو لو هيلعهتنا ىلصهركذ
 .يلءءاقبللا راشحاوا دائءو ادس-مالسالا فل وخدلانم همم عفتمان ُّ و و رصخت داكثال هيدوع وما . ىف لا هنأ.

 هللالوس رد ىلا مدل اوةكاذك هب هءاض أ ةمهصواذك مهدنعةئفصنا وموتك فر وك ذمدهنأب ؛ مهعامسأع رقد و ءاقثلا

 هللا يل هم جب ادق , ع ر 7 لد الاف 000 وا ُّق موال ذه قولا رافكبلا ىلعءاد نأ هعمنبذلا و

 ه(ةثيطا كلم ىناعال ابو هءلءهق'ىلم هناك ركذ)ه

 در ىرهضلا ةممأ نب وردي لع

 نم ميحرلا نمحرلا هلقا يسب هسيفاناك هعمشهنو ىئاحتل !ىلا هنعدنت ذر ىردذلا ةيما

 ةمالسلا ىنمعقانللا نالإلاس سنا ىاتن املس سد اكل .ىئادنل !ىلا هال وسر د#



 انكنلهابملاىلا مهاعذومرك ذنامدتو هرم نسب مهتنسا ا مهباو لامقكو كلذ في رق مهمذو مذا هباء ول انجلو هيلع
 ناكلهلوقفالخاودجوولو اهريغو مسرلا هي ”اك مب: حس نمءراهظاب مهمزلأام ءادبا نعو هةضراعم نعرف نمالا مهنم
 لو هملع هللا ىلد ه (هنومتىلا الذ نمو)* لا:تاانثورادلا ب رو 1ع سوف: الدين م مهاعنوهأ هراهظا
 ام ومائصالا فاوحأ نم عمم م

 ٌ ايو ءاللاسرلاب هلدداهشلاو لسو

 ميدةلاطانار و. ةلاوةراخلا ىف
 ”ل»مدقتوروهشمكاذ رثك أو
 ناكوناكلا اذ هلو أ كلذ نم

 4 ودهاشن يراك مالسالا بمسك ل 0

 هننا ىلص .ه(هنوسلئالدنمو (

 قراو نصرهظام سو هلع
 مانأف و هدإ اومدستع تاداملا

 اممعهللاىذر ةماحدن ءهعاضر

 اهلج :دمىفةنماهمأ هتكحامو
 رضع وءهاك-امو اهتدال ود:ءو

 هلك ذمدق:[كبئاعقلا نمهداوم
 قراوآلا رك ذ باىف اطوسم
 هل_ءقو هءاضريف ترهظ ىلا

 تةثناهبأا عج رائاضدأ هذدعبو

 هللاىلم ه(هنَوءلئالدنمو) ©
 هصدأ لاظالناك هنا سو هيلع

 ناكواروو ناك .هنالركالو سش ىف

 هيامثالوءد ب ىلءنابذلا عقبال
 ىفانت أدق ضاءءىذاقلا لاق
 هناز م نم تكن ىلءبايلا ذه
 هل ودتام الع نملحو ةهداو

 ةيافكللا اسهثم د-اوىف ةعاقم

 ىو.ريثكلا انك رو ةسدنغلاو

 باسا١ اذهب سي وان را دام

 اعماجان اود نوكت نأ ىدقةتول
 امينا ا ترثك امهدح | نييسو ل-رلاراستا زمن مرهان انس: تازدهموةديدعت ادا ىلع شي

 نادوئاو نموأ انهما مال-سااسوددلا ال اوهالاهلاال ىذااهللا كءااد_ساىن اف

 ىا ةف.علا ىاةنيصطعاًةسطلا لولا ميما اهاستلا هلك وهللا حو رميسهنن دنع

 لق مثنمو اهتأي زوالا نع ةعطقنملاوامتيف اهاةومشالىتلا لاج رلا نع ةعطقنملا

 | مهذفنو هحور نم هتل ىسيعب تام لود لبو هيلع هللا ىلبص ىذا تنب ةدطاغا

 ْ قعيش ناوهتءاطىلءةالاوأاو هلك ده رمثالدددو هللا ىلا لوعداىفاوهد.. مد[ اح

 | تغلي دقو ل وزع هللا يلا كدوذ>و وعدا ىف او هننالوسر ىلاف ىنءاجىذلاب نقوو
 ىلءهعضو ناكل همأا لص رالف ىدهلا عسبت !نم ىلع مالا او ىدصلا واءفاق تعا و

 ل-هفلاوظع و*'وىا حاءن«قداعد وسام صضرالا ىلع سام ر رسنعل رو هيقمع

 اذ_هناك امري ة شيلا لازتنالاقو لو هيلعذنت | ىل_ض هلنا لوسر باك ف لهج و
 ةيصانب ورع لس ,و هماعدللا ىلصشعت ووضع مالك قوىام» :رهظا نو باتححإاا

 مالسالا ىلا !ههذ داى هوعءدينيب اك هما بتكو لوسرل ولا ناكسف ىئئاحنل ىلا ىرعضلا|
 امها.ق و نواكلاذ_تافةييحما لس ءوهيلعدلا ىدصوح وربْناه يعاب 1-0 الا و

 هبلا بتكو قالا ةداهشد مشوملءا ئاعضا ول هريرمءن ع لزنو همنمعو هسأر ىلع اههعضوو

 هللا لور د # ىلا ميحرلا نجرلا هللا مب باكل اباوج ىا ىئئاحتأ !ملبو هنلع هنا ىلص
 هناك رب وهلفاةجسرو هللا نم هللا ىئان ل .اءمالساا ةمدص ا ىثاعلا نمل سو هلع هنا ىلص
 هللالوسرابك اك ىغلب د ةةدعباما مالا ىفاد_هىذلا ظفاىف دازوهالا هلاالىذلا

 | هءلعىسعنا ضرالاوءام-لابدوذ مالملاوةالهااهماعىدعس!نمترك ذاعف
 كعنبااشرقدقواننلا هيثءدامأنو هرعدقو ترك دام ىلءديزبال مال_سلاو الهلا

 كنادوماقم_ممءهنلاىذرزيإ_سملا نموهم نمو بااط ىف نب رف-ه> ىو هباصصاو

 رقع ىاكعنبا تعبابو كةءيابدق وافد _صماق دا صل ب وهءاعهلنا ىل_ص هلل! ل وسر

 لو هيلع هللا ىل_صلاف كلذ د_:ءوىانيلاعلا بر هلل هدي ىلع تاساو با اط ىلاّنبا

 دنعىا ىثادلل لاه هزعهللا ىذر مما نب ورع نارك ذو كركر تام ثدحلا اوكسهرتا
 انملعةقرلا,ؤ كن“ اك كنا عانةسالا ك_.اعولوقلا ىلءنا ةمدكأاب باكل !هتاطعا
 ءانءاالاطقرش ىلع كظفغ لوءانانالا طقاري_تكينطت مانال ك:م كر ةَعدلا ىفان اكوام

 روال ضاودربال دهاث كذب وانثمب ل.ئلالاو مد آللرق نمكلءلع حلا اننذ_خادقو

 ملسنو هماع هللا ىل_دىتالا ىذا !دهىفتنأنالاو ل_صفلاةءاصاوريللا عقوم الذ ىفو

 دو ملاك

 هنمتروسرسهةأوزخمهلكو تارقلا اذهفا حرفك امأا نم غلب ًاوهاموأ اهاثم لو هيلعهللا ىلمانست د مءوالا ردهم ى:تّورلهنا
 نءهزامعاو فش وذاك فان يعم سو ةعبس نم وح نآ ارغل ١قو ةرحمهسنم د بلك مهضعإلاق و كادك هص ةيآلك و ةردخم



- 

 ففعل مواهب رانخالا نمزآ آراعاةوخز وهذ ”ددعلا فع اضن ثان رقه لك قراصفهمالاقب رطوةئعالب قدزط

 راعالا هوو ةمقيىلا ترظنناوددعلا فءاضةةر دعه هسفباهتمريش لك بنغلان ةءامش أ نءويإناةدحاولاةرودا ١ نوكم

 كب , ازمعمدغلادخ ايداكن الفنار حلا 46ه ق-ىفاذ_هىمقسالو ىد<داكيالامىلا فرعذتلا كل يجو ةمدقتملا

 ام هزها 8 ل
 0 0 0 سانلا ىلا لولو هملءهقت ا ىلصىنلا قرقدقو مالسلا هيلع يره نب ىسيعفدوييلاك

1 
 ةيعودذر 1 ثدد ور ا ْ

 تاوأىف لدسوةيلغمتتا ىلض دهشأ ىئاخ الاةؤرظ . رو فلاسريلهملع مهفاشام ىلع نمأو هلو ريما لاجرف

 بك اربمال ما اوةالصاا هماغىسومةراشب ناو ناكل لهأ هرظتش . ىذلا ىبنلل هنا هللاب
 زيلن ا نع ىشأبس ءاتامعلاثاوب لوبا تك اربمالسلاوةالصل هيلع ىنيعةداشب ىزاجلا
 بواةلانيلأو ناوعالا ار آى فرظااف لاق ةشيلا نه ىفاو 3 نكلو مهضعيذاز

 هيلا رجاهىذلاوههءااب و.كححملا ادهنأىف عب رص وهو لصالا ىفاذك ل اوقأ 5

 ةئيردملاهماع لضوفونم هول مسو هيلع هللا لصىنل ا هاهتوةويما| نم سج ةنسنوابملا

 رابغالاو تاداعلا قراوخ

 نم كاذو غل تابسقملا
 ىلذدن اره ف ىفام عم ف.عضتلا

 ةرهحشلا نم ل سوهءلعهلنا

 رلاتازدتمتناكو حوش دل كاد
 1 5 ىف وحوضولاو نب بلايين ردع 17 قفل دولز نا ب ا

 : قمن ز هل 0 ةيمأن بور بع هلتعبو باَتكلا لسو هيلع هنا لصدملا بتك ىذا !ىئاعتلا اذ_هنأ
 6 كذا ١ هدا ىءزمن هر ان

 ثهدو :رصسا| هلهأ معاق ناك هيما ىذلا لبو هملع هللا لصىذلا فلس قم عنا نامل رطاتأو وسب :لىرهذلا
 ىزلا ىنادعلا نأهنعهللا ىذر سأأن ءهمفف كلذ قفا ولام ل مح عك ىفو هيا 01 او

 ملسو هيلع هللا ىلصنإ وكدا نأ زود هنأند درب رو هلملع ص ىذلا ىثاصتأا 020000

 ةمئااحشالفةممأنب ورع دبى عمد شد ىلو اوىذلا ىئاخنل و مسيلعىلصىذلاى ءايحال تلك

 حاصلا ل+ رلا ةمدصال اق !!نءةرخأتمةناكلاهذهن ًارهاظ ارو: :لا ىف لاح عنمو»

 ىلع باوطا در نأ هيفو #2 همالك اذههءاصصأ مرك أو ملسو هيلع هللا ىلص هب نم[ ىذا

 هناهتئادبشأهلوق وشب همم 1 ورع ىلءهددور وللا ذملا باكل ل لب وهماع هللا ىلص ىذا

 حلاصاا ل_برلاره ىذلالوالا ب سانبإ اغا هرخ [ىلا بال اله أ هرب ىذلاىنللا

 رهاظلا هنا مهضعب لافولا_سر ل هنأ ما "'"حنن ا نعمدقت "دقو لي ناش باوجن روكي و

 راشأك الوأهماابوةكملاوهاناب هءلا بو“ كلا نأمهوفا طاخ ىوارلان وكي: ددنحو

 : لع آهللاو ىدها اقهبلا

 0 ( طم طمقلاّك إم سق ةوةحال لوهيلع هللا ىلص هبأك رك ذ) 0

 هللا ىشر ةعدلب ىل نب بطاعدي ىلل دارس ينم ماوسأو ةيزدنكسالاورنضملهأو هو

 ىا سؤةوةلاىلاهنعدملا يضر ةعتلب أن ب بطاح لسو هيلاعدنتا ىصهقنالإ اوسرث عد هنع

 اذهىيناكي قاطن. مكيأ سانا !اهيأ لاق ةس دخلا نهدف ةرصتمددع سو هملعهللا ىلص هلاف
 قالا لوسرانان آ1لاهو ا باع ىلعد ,رسأو رص مت حاصلا

 هللا ىلص هةعدوو باك !تذخأف هنعهللا ىذر بطاح لاك .بطاءانك .فهللاكرانلاق

 هن و ىليهيسلا دار ترسو ىلهأ تع يدل اليت ويشحلات هل تسير بممب اع

 مالسلا هملع قهوم مويأاهللا

 معتردق نوعدأم همت ةزمتع
 مهتداعف ٍس اماسهئمهءافهملع

 مهرص“لطبأو مهتردق ىف نكم لو
 مالسلا هيلع ىسعنمْز فن اكو
 مهءافطتطاا هيل ءاوتاك امرفوأ
 اعمهانأ و هماع ثوردي الرهأب

 قوملا ءانمحا نم اويستح |
 نود صربالاو هكالا ءارباو
 تازهمر'اساذكعو بطل ةماغم
 السل وةالصلا مهيلع ءاببنالا
 نان منام زله الدق تناك

 1 7 لايهم ثهدهلئا

 تت ترهل ا فراعم هل +- ومنو ءاغ

 ةنورقملا ةغالدلا ةعيرأ اهمولعو
 راشالاو رع_ثااو ةحاصقااب

 اهعتاقو واهمابأو ب مرعلا باستا ش١

 نآر هلا هقلاكزنأت اهزارنسأ ةفرعم' امد اواهراهظاو تائاك !١ن عربا الو لم ىهو هناهكمأاو ثا لح

 ث.اابواسالاو سب ؛ رغلا كما ع نمو مهفالك طم نعةج راها ةغالب ءلاوةيضاضفا ٠ نمهيفام بسةعب رالاءذها راما

 قاد : انضاور ءاربمالاو ثدا وحلا نءرابخالا نمو هعيسنمنازوالا بيا اسأ فاول عالو هني رطحلا موظنملا فاود ميل ىذلا



 نمءاجو بمد انيط ام لارج انه لاف ارش ءبذكت :ز:نمىةصت تلا ةناهكلا لطب ازيا مقذ ولع تناك

 ترقب عهضعن نع - #ءلا اذهاغرفتن مزتبام ةمضانملاثدا اوملاوةدئايلا مالاوءاس الاءاي داوةفااسلانو رقاان ءرابخالا

 لا .ةاعتآرقلا ىعأةزخ كملاءذه
 لاامتتم هزانعاهوجو لمأتو

 || لمرأ ل سو هيلعهقا لص نوكي نأ همزايالاذهن أي ضرتعاو سوة ادة2ءن هاب رابع رمل روما ' يد هدرا رصعءرعالفبونغلا :رمديرعت ام

 ١ سؤوةملاو بطاح عماربج لسرأ سقوقملا نوكين ذا ولب سقوةملل بطاح عما بج 91

 هقدص هف فر عطل والان ٠مرالو

 ىقذو ىل-ع 4 دري أ امر وهافا

 رهاظتيو ناميالادد مف ريخأام
 ناسءلاك ريسكنا سلو ناهربلا
 نيةملاىف ةداز ابرز ةدهاشمللو

 نمعىلا هنن ًامطدشأ سكفلاو

 نا ونيقملا ملءىلاا همنيقيلا

 مو اقساهدل ءلك تاك

 تدّطر نأ ىلس رلا تازس -

 مهاد تمدعو مهذار ا

 ميلا لسا ةزممو

 ال وددت « هنانآو عطق# الود ال

 هللا لص راشأ اذهىلاو لعد"

 راض ا ءاورامت ةوشبرلتو هلع

 نع هنعدللا ىذر ةرب رهغ أ نع

 نمام لاق لس 0 وهملعدلا ىلصىنلا

 تانالا نم ىطعأالا ىنءاسثالا
 امناو رشنلا هيلع نم ثمام
 هاحوأ اسم .دحو تنتوأىذلا ناك

 امياتمهرثكا ىلا وجرأف' "ىلا هللا
 ءامينالا ن نءامهلوقو ةمايقلام ول

 هللا ن مآ هلئمام ىطعأ الاى

 ءاطعأألا مهئم ىنسداهانعمرشلا

 نمألسأ أم ْث تازجتمملا نم هللا
 كك ص هينامعالاىلا هدهاشس

 قر "وحن م هأ اوءد تنااعىت

 اننا 5 ىلا اولاعت باح! لهأابو كاباعرمهنيذلا ىا طبقلا اك لءاساف أ[

 ىلاةار رولا لغأ كتاعدكصالانآرقااىلا لانا انواعدامو مس وديلع هللا ىلص دمعت

 هءفرظتنم ص كالذ» روحو وكالقأت ةمأ لكل د | ا هس ب ةماقلام 9 اة

ب تاق راقفلا مه .رىبأىل نفاع بدلا عمل سر أل و هيلعقنا ىلم
 | ءاسىدااوهارع

 0 4 سو يع انس نب رحهمساو ءائملل لوطملا ةغلوهو بقل

 نم ىلع مالس طم طمقا !ميظع س5 ةوقاا ىلا هلئا دمع نس د2 نهى 24 رلا نجحرلا هللا سب

 ْ تلو ناق نين ص لرب هقلاكنؤيرستلسأ مالسالاهب اعدب . كوع أى افدعبامأ ىدهلا

 ١ نافيا نمادارأ اضعبانشعيذختالو أشد ارشنالوهنناالاد_بعنالنأ مكسن» هو

 | لخد تح هسنعمقا ىذر بطاسديءاجو باكل محو نواسمان أي اودهشا اولوةفاولو

 | هي ردنكسالا ىلا بهذف هد لفرصمىلا بهدن ادعي ىادي رد: :كسالابسةوقملا ىلع
 1 هسا ىذاسو ةنسشسه عمقا ىش هر بطاح ب تكر ةرصلا ىلعف ةرمشم سل ىف هنأريسخأف

 هآرقوهضفو بالا ىلار ظن هيءىجلاأ» هيدي نييهراضحاب مارال ق ملا باَكَلاب راشأو
 هدلب نمهوحرخأو هموقن مىا هفلاح٠ نم ىلءوعديث ااسن اكن ا هعنمامب طامخللاهو

 دهشت تسل أس طاح لاقف تكس متنيث ع مالكسلا هنمداعتسافمويلع طاب نأ اهريغرلا
 اعد وكب الن واتش, نأ ١ اودارأف هم وقهد> اثيحفلا لا هلال وسر م يعن ىسعنأ

 ميك سان كس تنأتنس» لاك هيلا ءهنئاةعفد تىلاعتقلا مهكلهينأ مهيلع

 هذه أن نوعرف ىنعن ىلعالا برلا هنأ معرب لجو كليق ناك هنا همع هللا ىذر بطاح ل لاك مث
 ' ادهنا كبل ريغربةءيالو كريب هوانا تولع مع هن مشان ىوالاوةرخ رخ الالاكن هللا

 0 رقأو دو يهمها دعأو شب رقهيلع مهد ناكنف ”انل اعدل هيلعمتلا ىلصىنثلا

 ىنيعةراشبك الا مالسل اوةالصلا اههملع ىسعل ىم ومد ةراشامى ءرمولو ىراصتل  هنم

 ىنلا اره لردأن مت نأةهوعطين أ مهلع قل اهم أ مهفاموق وق كردأ اىلك وليخنالا

 اذه رهأ ىف ترظادقىنا لاسقذ هب ذل سهأناكل اومالسلا هيلع عيسملا نيد نع ءاهتئانسلو

 | لاضلارسا !انمدحأ) أو هسذع بوغ ص نع سجال اوهسفد وه دبع سعت الويدمس -وؤىبلا

 *وهو ةمصملا احلا مفي «يلللاجارخا ةوينلا لآ ايد دوو باذكلا نداكلاالو

 ذخ ا ورطنأ-و تاسغااب ريك ىاىومتااءرابخالاو رودس ابئاغا ىذا! ىاهرخ ىف
 1 5 , راجنىلا هعقدو هلع محو اع وحفل ءج و مسيو هءلعهلنا لص ىبذ | ناوكحد

 مه ىستةمح ىسومادفلا بلقك هناه ربعلا لوهناطاس وهنأ ىلا هاو ا د و هنأم زؤمال اومءاطعأىّت ةلادداعلا

 نيقباسلا ىلع ةدياعلا بع ةدئافلا رك ةحاصفلاتاياغىدقأو ةغالبلاتاةيط ىلءأىنازهتمامسو تدتوأ ىذلا تاك اهناو

 مهراك أ هئاضرووظزمئاقب بيبى اوت اوق هملع بتر اذلف ةنضزالادو يم ىلعن رقدعبأن :رقةمالا هذعن منيقسالل او



 اهلاطبا نودئاعل ادصتد5 لس ةيلع هللا ىلص اذن ةرفتم ريغ اذ ل. مهااالولع ىنهأا هم نكع ءالمالكو ىو ةناذا ارملا لدق :واعبأت

 .ثارتااو هذ لمعت وأ ارحاسل الام كلذ هيشأ امو مويصع ىمهلاوستر مسلاءاقلاك ءافءضلا ىلعاهي ل مختل ا!ىفاو همطءامشأب

 رغاشل سالك تا رقما نمهريسغ "67 نم رهط أ م_هدمع هج ولا اذه نءناكس:ل عهمفل ختالالو "هلم ارسل مالك
 ارعاننروتكح» نأ بيطخ و 1 م
 محرلا نجسرلا هللا مسن لسو هملعهقلا ىلع ىبذلا ىلا بنك ة 28 يرعلاب بتكي هلامتاك اعد

 10 هب اش كا أرقدةذد_هدامأ كءلعمال_بطم طمقلا ىاظع سومان نم هللا د#_.ءنب د

 طرب وردت كات ثمن ولاول سو راش نيوتيلا لاقل كلوسرتمرك دقو مأشلاب | 0 ؟نمهتضراعم حرهنأن انآ تنك دقو قيدقادخنأ تاعدقوهس.لاوءدتامو همفتركذ ام مسهذو

 مهئاطوأن مهال_لاو ءانعلاو ةروكمتل سهلا نيسان ريسوةب راما مهو ىا ميظع طبقلا فاكمامس4 نيني راج
 قب اشلا كلت تدق 1 :دمهضعبلاق «* رصد ىطابق نها ول ولنو سشعىهو ىا باشي و

 ل وهيلع هللا لص لش رو ضهدلا اذهمالك ىف و اميل بوهيلعهللا لص نفك ظ

 ريداوقنمحدق ع و بهذلا نمل اةُمم فا ١ أ عماكسمو اديواد وع :وادنط وىطاق قو ماسع ٌ

 ماعط” ىالاةذ هنءهللا ىضدايطاحلأسهنالىأهبف ون يرش ]بس وهءلعهللا ىلسناكذ

 نءبعقىلاف َن درشبئىافهلاف مع رقلا ىعيءابدلا لاك مكس حاصلا بحأ

 قالو وكالذ ىلءدزي لو كءلعمالسااو اهيكرتل :لغب كملا تيدهأو لاك مشيش

 رسقاهف*اى رخأدب راجز راما ىليعقدا روس وهرلع هللا ىلصهبلا ىدهأ هنأق أس هنأ

 تان هدُلاحَأ ذهن ودي راما ركَد دىلءرصتق قاااهلوأو ةدرام تن ىه دو ظ

 "هنالءاأقةد : رامتخأاضدأ نب ريسنأ مهضعب زك ذو #2 نسا ىفامهنودامئالةي رام

 ىراوجب سقوقملا لو هيلع قنا لصدملا ىدهافر سياسي ا فو» ةياووخلا |

 ةر رباهساءادوسدب راجل وهيلعهقلا ىلصدملا لسرأو ممضمسبل وقدهقفا و وكااع رأ ئ

 سيقنبمسهبافال ني راللا ىدس اىدهأ مل و هءلعملت اىل صدأ موضعي مالك ىف و

 ئرخأو رصم ىلع ىداسهلا نو رعةقملش ناك ىذلا مهج نبانركز مأ ىيذ ىدعلا

 ىدهأ وكفالا ةدقىف مدق:6 ناس نب نجب .رلاداسمع ما ىل مو تراث نب ناسملاهادهأ

 ا رلاتاءار وامه لاقيد وس مالغىاا ويجت ىاام هصخحشأ د ىلعةداز سق ةوقملاه لا

 أ اوي ناك هن وكوت َ رام وعءنباءا رلا طاقساو ميلا لدبءاهلامىا اوءاهلمق :راهذ لمقو

 هلىدهملاناممضعب مالك ىفو روب للاوهسق سقوذملا 4 ىدهملا ناكح :وةلاسراد نع

 لاسرالا لاس نكي لهنأو لقره سبق نمرمدم 100 ىذلاىطيقلااسنمنب مب رجأ
 هناككم نم ىذر هنأ و ايلعلخ ديناكو همالسا نس ول أف ة 44 عرام عم دق هنو وم

 قسلىتح ةءاجر نيوام م 1 ذراعا ناس لا :رس٠ىلءهةلوشد نم

 لدادلا ىهو "غلا ىلعةدامز نبق ةوقملاهسلاىدعأو هل عقوامأب بو ل ءأملف د هنم
 اهلناتلاق وطب لد بال وىأثناكو مائايرعو مساةغللا ل ادااو'اببشتناكو

 لاه 59 و لالذالاو ىسااو

 لاومالاو سوفنلا باسو
 زيعتلاو جيبودلاو عسا ر رقتلاو

 ةنانعي ؟كلدف ديعولاوديدْلاو

 زمعلل ةلالدروبأو ةمالع ء,يظأو

 نعل اوك:ااوءإث عنا. الا نع

 سنح نم هرهاع مهزمتف هنض راعم

 ةداعلا قرح نم خابأ مهررودقم

 اهسف:أف ةعيدلالاهئالا

 َدقهناقدوشو ةمحاصملا بكقك

 لبق ةردابمرظاذملا لاءىلا قسد
 صاصتخالا نمكءالذنالمأتلا

 مهواكن هااكلْذَفَدَف درعملادب زع

 ربكم هنالاق ث حمو نوعرف

 فال_ ردا مكلع ىذلا

 لمأ ليال زمعم هنا فر_يالام
 مهفلاَو م :كئلمح هناق ةركشلاو

 باقالزمش و مه دولا لعيم دا و

 . ودقو ةيصاصولا بلقنا ىملا

 ذارشللاقوط تحت لخديالامم
 رداقلا "ىوَقلا لءافلا لهذوه

 نينسلا نمنيثملاو) الهلل ىدعملاو » ظ
 ٌراطنأ تقدامل و هريغنة داعلا قرخ رخنهرهظأو غلبأ ةضراعم ىلع عاودلارف ارفو عما واعقت « لفل ذع ١ وأمل مهمالك سفح نم مالكب
 زاعالاءوجو ةفرعملان تبدو ورظنلا ةقدإ ادا تا . الا مهمءاج مهرعشل سلام لاردالا نممهلناكو مهل اوةعترف زواق ررغلا

 هع ؛ رطلاهذهجأر و ةوكي ل ممافب ,رغلا اذعامم_هريغ .و مال سل ا هع ىم ومع وقلت ١ ارسا ون روع رقم وق 5 طمقأا ع نم مهرب هريغام أو ١



 ورق لضا شاوووعاطأ4 4م موقت تس اف موب رهنانوع ءرق مويلعز وجي ةئطقلا "هلو ةوابغلا نم هباعىلعاوناك لي

 متن افمالسل هيلع ى دع عيسملا لت ارساىب نم ةفئاط تدل ءو ممناجادعبهو درعنل ملا ةيبويرى مالا :ماعر رو> .وىده

 كنج لا نموا ىنوملاولاق انه عبو هاش وكشيإلاممهماهنا طاعردت#» 58 راسالاة باتا رهاطلات اي هان نب

 ا نملا لعاوريصي)و ةرهحدهللا :
: 

 ا لسو هملعهللا لص بتنا ”هلغين ا ىلع ثي دعا لها أ عجب أ موضع مالك ىفوتدح والاسمنالا 0 ذلا | اولدمتساو ا م

 ليقويب .أبهنمهمأب بشل غبلاو اولاق نو راق لاغبلا تنتسا نملق او الرع ذتناك ٍ عماجر : هىذلابفد ا

 رب دبا و د

 أدع 90 .!انلجول هينع هللا ىضر ىلعات ديس لاق دقو اهريم 5 هلغب برعل ىف دكمو» نكي 7 ةنادلاوةعب د رم ارومأب اهلهج
 ِن واعبال يذلا كلذ لفي امنا لس وهيلعدللا ضدنا لوسر لاق هذه لثمانا ناكل ل: مال اصلا 0 10 5 رثك أ

 عقبالو ريجلاو لكنا !مب تما هللا نا همقو هنء ىسهنلا نول عيال نيذلا ىا نام نب لاق . ا او 6
 هزاع م 3 :

 هطءيضوةموهذم هلم-هلا نيعلابريقعوار وقمر ل اد ب مم“ «ااراجو هو ورك اننازسمالا ع ةمبول ب 3

 وهوا سرف ردو بارتلا ثول ىف و ةرفعلان مد ؟وخامكالذف طاغو ةههملاب ضايسعىضاسقلا 1

 هللاقفل لنا نمك.اص ب «ىذاامهذعهنتا ىذرايطاحلأس سق ةوقاانافىازازللا

 لد هد بو هللأن ن نمآنممهنهو |

 موديل هقلا صلو -رلاةشعب

 0 و سقت نب عندي
 ٠ ماس ةرسو هملعهقنا ىلص# بتم 2 راه لاةءاس ةهدنعتكر ريدقورةشالا بطاح لس ل / مى ل 6

 نمادر و, 4 هدمع) + كر دن موهنم وةدعانس

 ىلص هلىدهون روهملا لبو هءلعهلنا لصةسرفوه و ملأ امدح 71000 همم. و باكي مه١اجالف لو هملع هنن ىلص ْ

 ىلصدي تع أور صم ىرق نمد رقةدصوملاءام | ارسكي امد لسعن ال سءملسو هيلعدللا مهتنطف ة ةدرطد كح اومهفدهللا

 اذهنف ةرشأ مكسلسء ناك نالاف هغملك انيح هنال هكرملان اهي لسعفاعدو لس .وهييلعهلثأ

 طشااو نهدلاةروراقو "لكما عضيةعي هيلا ىدهأو ه ه ةكربلاب هيفاعد م ىلحأ

 لأب سقوةملاناذىأ اطشمو5 1 و ةمماسس ا اع نم "ليكم و لإ .سأاو ص قم لاو

 الوهرعش لد 2 ود ةارملاف ةراقسر و مل : للاقن لك له لس و هلع هللا ىلص ىلا نعاببطاح ظ

 لاوس او ىردملاو طشااولهلى لاو ”ارملاىهو رض>ىف وأ ناكرفسفاسجقراف»

 رهشأ|س وشي عسيصالاردكح نال هب هيلي وس آرلارعش نيب هيقرش» ل سلاك ئثئردملاوأ

 هللا ىلص هللا ل |وسر قرافت ل عس .ساهنعهللا ىذرةشن اعوعو 7 رلارعش ورق ةاممىولي و

 ضار اول كملاو طشااو ل وكيىبلاةروراقا ارمضحالو رش ىف لبوهنلع
 باكلا ىف كلذركذمدعل هاو طءاناو ةربالاومهضهبداز ةآرااو ا اوسااو صقملاىا ْ

 هللاةفامسطةب دهلا عم لرأس ةرشملانا مهضعبلاق فكن هركذ ىف عشر شوري هنأ

 عيشنالانلك أاذاو عويش تلك ًانالموقن م كالدا ىلا عجرا لسو هياعدنيا ىلص بنا

 و روةعد ىم#ىذلا اراهلاَن أب اروقعد ىمسد سؤقوةملاهل# ,ر 1!ىدااراجلان دوك نضرا_عاوأاا

 ةضفاها لاق ءانبشهلغباضي | هلا ىدهإو ر موق ةلماعىتاذ1اورعنبةورفهلءادها

 ريفعرصبق ل ماعءادها ىذلار اهلا ىب«ممضعب تيار مدقناك برظا4١لاسقيارفو
 سقوقملاه!دها ىذا اراها نا لصالا فام اضي ا اريفعسق ةوةماراجةيوستق هءاع :واضيأ

 دقونيكر لاب دهل و5 !ذهىفو ةافانمالؤةاورلا ضعب طاش نم ريقع :وار روةءدةللاةد

 ٠ لوالموك اردال فب اونسو ٍ

 اودادزاو هياونم افهتزمتم ءلدو
 اناسحااوبستك اواناسعام وب لك
 قاهاك اندلا اوضفرو اناتناو

 هنعباةماةكرب و هبمهنع وهتبعص '

 اوانقو مهلاوم او مهرايداورجهو
 مريم درمصأ ىف مه ءانأو مهءانآ
 ريسغفف دوب ونملءا.سشالا هذه

 نك لوبا ارا هيقب نمثاارقلا ْ

 نك -وميلعب لا لصانينرغل

 هنوك امأوتاداعلا راو وأ

 محو يكتسي ودم :

 اهلثم انساد_:عوالا تازمملا
 ءادعلا ىّتصتد ةفاسبنم غلب وأ
 هللا ىل_صهنا اولابقذ ةكلد ناسا

 ' | عجب .طعاام ىطعأ روهيلع ظ
 مدقتا مدأ ”اواسنن تاكو ملكسل عما اود قوأ هن كلذ ةمرغدج  اهطعي لءامشاب صمحاو مال 'وةالصا ا ميلعءاسالا

 هذه لسوهنلعهللا لص ىطعأ لو هتلاسرنامز ,زوهيدعل ةعي دعي ادب و. لاحفالا اس نكي ملءامبنالا نمدريغو د سلساو حورلا نيف

 ةدايزتربثكإ الاوسأ نيلسرملاو:اسنالا نم همة بقت نم عي ىعهقلا ضاأ نش دوعيمل ماك نانا لكيلا هناانعلتلإ



 ممم ولنمتلصتااءاق *َ اهي ماركلا لس , اقأىآلكو و ل ]وقر ثءح ىريض وبال هللا يسرب رب / ولت اضفاا نممهذ عام ىلع“

 ١ مئاايمناقلسرلا نمدحاو لك اميز عم لكتاىعت لطااىسانلا اهراونأثرهظي . اهنك اوكمهلذفسع* هنأو

 تلصناا امد وقس ام وراعلا اذه 4 هدوجو لمقهلااهددح و أ ىذأا ليسو ممم لصد ترو ول رك اولكب
 ا

 اضياهماعلك ثباممو ثكرشملاد زى. قااللاقو مهابادهل لو هيلعمقا لسد مدت

 ةوعناسق_سفال لبو هم ,و هلع هنأ 0 هدا ةنده لهب و هلع هللا قلص هنأ

 ىضرنطاخللاه#سفوملا نارك ذو هكرش لءوهو نا+ .فسوبأ هيل اءادها امد أهادوتساو
 لع ىانضأانأو كابا ز واعيلعت نأ حالو هعاست اىفىلوع :واطرال طرقا ا هئعدلتا:

 كلدكن اكو و ىاهدغي نم دبا كك هذه انها سلزني ودالءلا ىلع :رهظمسو هقراذأ نأ لع اعز

 نمل-راوك.-ادىلا عح راف ةباصصأا اهل الو ٌةرمسع ت دة: سرضما وح و نيإبسملا نام:

 |١ ىاهدمع نمتادح .رفهئء هللا ىذر بطاسلاقا اددساواق رس امبتلا كتم عيبا الو اوىد نع

 دروس داادب * رتمأشلا نم "لذه د ووام رعلا ر رحل دنأىلا امدح وعم عل وأأإ'

 نضلاقف لو هءلعهللا لدصعئالهلوق ترك ذو , بطاح لاق رلفاسقلاب قةتراو شدا

 مالسالا ىلا سةوقملا للعامل ةرهنا مهضعي رك ذم نمو هكللءاةبالو كل ثمل
 رصعسةوةأاىلا !ذهارطاح هنعهللا ىذرركب وأ ث عبو مهضعب لوق هناا وهلزع
 نأمهضعب رك ذووهلز ازعدعن هتالولداعنمقو ةملان وكن تأ ار زو لاة.نأالا طمقأ | اصف

 ىوتمادؤنانلان ءةينغهللا ىلا رفة دمى لاق اهءامدارأالتب نرد نكسالا ىلا

 هللا طا سؤهنثا ٠ نع ةدنغ صان ىلا ةريقف ل دمى . أما ةداراهسن كلا هلي ةينوعل

 ضغد ىلع ةورصم همع هللا ىذر ىداعلا نب و رم لانو تقع رسأ ىف باردا |ملع

 ريطا اذهب رمخأف كلذ نع لأ سف هن ةئيردملاكاتران' [نم قبامأ||
 ْن رهان ىدبعلا :واسنب رد :ىلل مو هم ءاعهللا لص لاككذ)« ْ

 *(ج هرضإلا نيءالءلادب ىلع 1

 ة«مثعنوى :واسن ردنااىلاى مضلل نيءالعلا مل و هءلعهللا ىلصدتلا ل زوسرث عر

 ىناق كءاعمالس ىوا.سنيرذنملا ىلاهللا لوسر د#ت نم .رلا نجسرلا هللا سي هب هيئااك |
 دعبامأ ةوسرو هدب ءادمجنأو هلاالا هلاالنأ ده أو وهالاهلاالىذلا كيلا قاد ا

 مه ع عدو ىلسر عطر نم مدنا يلج تاتا نم هنأفل-وزعهّلاَد اركذأ ىنافإ]]

 ىقكةءؤشدق ىفاوا رسما عاونت ونت ادقىلهرناو ىلع صن دقق موا حم نمز ىءاطاد قد

 صن امهم اوممثمل.قاف ب دوذلالهأن ءتوفع :وهملعاو 5 ”أ امني[ سملل كرتادْل موق هوو

 باوحادب_دوىا هب زكا هملمؤ مدس سوكشوأ هتيدوهي ىلع ماقأ أن مو كالع نءكلزعت ناف

 مالسالاىلا وعدا بق سو هءلعدقت' ىلصنل لس تاكلي اوجرذ سا لاهلسرا باك |
 ءالعلا هنرهاظا اول ماج ىلعالو باكل كلذ لعفةأ م اولوقأ « هءالسا نحو مما

 هرول نأ ىطعي ةناك م-عاز زون نم
 هياعاق لل ارب لبوة نلسملا ىلص

 انئاقلاق وأو ىثهنم صقشلو

 مهيلععز وهنا مهول هرو نم ىه
 تناك امناو ئئهنمقيالدقو

 هللا لضدر ون نمداو لك تانآ
 م-» لضف سعت هنال لس ,وهيلع

 ىانرهظي سمشلا الت بك اوك
 كلن أ اونأ كا وكلا كلت

 بكاوكلاذلظلا ف سانالسعشلا 7
 ىها.ءاو تاذااةسئيضمتسل
 ةسغدعئىهف سوشلا نمةدقسم
 كالذكف سعئلاروورهظت سلا

 مالسااوةالصلا مهلع ءامنالا
 مالا وةالصل اهيلعمد وج ول و

 تانصلابملكذ نورهظد ١ اوناك

 ىلااهولصو اواهلع اولفشا ىلا

 هوو نم ميلا تاصواسملافمهنأ
 !لصاجحلاو مس .و هءاع هللا ىلض
 لَن لا ىدنأ ىلعرهظام عسجن ا
 هل قنيذلا مالسااوةالصلا موباع
 راوالا نم مل_سو ةءلعهللا ىلص

 رثكلا ضئاملا هر ونموهاماخ ||"
 تراغملاو قراشملا مع ىذلا

 صقس نأريغنم ع و
 َر را خل وكم ( ئىمهْنم
 ةععشوج نم دق ةوأ اذا جارسلا

 ' نونو ىذه دم صقس ١ اهرو'ذ

 نمءاهالايهةمأو ةئلخ ىلاعت للا هل هج ثم م لاسسا هملعمدأ ف تال ةرهظاملوأ اوهلىعاهر رولكأقب عماش ")نما حارمسل 1(

 كيس واهفدسمب نماهف ل تأ نيلث الا ةكتالملا لءاهلكء اعمال !لعب رهظفلل و هيلع هل صدم ىتلا ماكلا عماوج مام
 مج ةروصلا ع مياهقادارأ لف مالبسلا هبلع ىبيعيلا مالسلا هيلعمدآ دعبل سرا |تعباتتىا ضال ابان تاو جءانبإل
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 نمةريغلةنآ لك هناناروشناتتى :وطناوهن ونقرونلك حا حار دبارهظتلا اا 10 35 .راهطال /- و ةوهيلعهللا ىلإ ماس:

 ىطعأ دقوالا' هلمضق 1 [ةمارك مهتمدسحأ طعنا هم اسرءاول تَدد ةاهاك اومدا اون وس :باصىق اهاك تالاس لا تتاح دوءاسن الإ

 "قسرا كوس «ىطعأ هذ هقلش هلا نأ ىلع امالسلا هب طعمد" افموف ١٠٠١ فى درفام هنو .ةعمش اهلثم لسوهيلعمقا له

 00 ا ئه
 دقفهردصح ر رش 0

 4 .ةقاح و هردصح رش *. هللا ىلوي

 قلل اوهو ةمكحاوناءالا

 كلح ريش: ملا لاعتلافىودنلا.

 هسيلعمدآ نمىلوتف كلردص
 نموىدو>ولا قاللامال_بلا»

 ٍلسو هم هملعمللا ىلصد#تان دعس

 دوصتملا ناعم ىودنلا قالا

 هيلصفاتسن:قاش مدا ١" قا نم

 مل سو هءاعهننا لص دهمان مسف

 دومةملاو "هل هس .ولامداآودوصقملا

 3 د ود١امأو هلت ولا ىلع قداس

 رن مامالالاةفمد"الةكتالم ا
 ةكتالملاناهريسة ىف ىزارلا َنتدلا
 نألجالمد" ال دوعمسلاب| اورهأ

 ناك مس .وهيلعلت !ىلصانسر وو

 لئاقل اردهللو ارهاط هتف

 مدآدس وفقا لج تسلق

 لسيون نوح كالمالاهل ىف
 ننلمسمامالا نع هاوملا فو
 , ىذلا في رشالا اذهل اكد.
 هللا لص ادمان هد هيهللا قرش رس

 هتكئالموهّتنانا هلوق وق لسوهيلع

 أ هن ,' الا ا ىبنلا ىلع نولصت

 ع مدآ في رسل نم محبأو

 ةكتالملا هأب مالسلاوةالصلا
 ن دوك نأز ١و ال هنال دو مسلاهل

 رشنلا كلذ ةكئالملا عملا

 | رذنماهللاةف ى :واسنيردنملا ىلءمدقءالدعلا نأ هّلنا هجبر ىلا محد ارك ذدةفروك ذملا

 نءن ٌنرغست الق اندلا فلعل ١ مظعكت |١

 مي:ءلئازاك كلمن اف مالسالاءارقتنااةنباناو اكتملو مالسالاءاتدرقا تاكناوأ|

 | ىلع لبق ت نكد قو دي ذو نمآن اكول 1 تددوو لو «.لعهقلا لص دمعك نمؤيلو تام

 ْ اف مكسب نيدرمش سس .سوهملاهؤهناةرخ" الا

 مو مكاك اران امدل اف ود.عد ةوداكا نءدوركسامت رولكأن د وهساكست نما هساأم

 اا ناو هقتصنالن أاسندلا ف بذكمال ن تمن لهرطتاف ىأ ارالو لقع مبدعي تساو ةمامقلا

 ىذلاىبالا ىلا اوهاذهذاذكهاذهناكن اف هودالنأ تلك ال ناو هنئانالذأن روذحال

 ناك /ييزملس ىو ام اموأ هنع هندي رعأ ام تب لو اوةدن ١ لقءوذ ب .طمسالهللا و

 هنسّنأ أرفمكشي دفت ارو ةرش الان ودا دالدت د_-ون ىديفىذاااذهىفت درطت دق

 سمات معدل او توأاةحار وةاءلا ةنمأ همفنيدل وهقنمىه:ءافامدلاوةرخ .” الل

 هلئاو رظنءاسو هلؤسر مظعين أ هبءاجن ءماظعان هثاودذ نعم ومااثينعو هلي 3

 || تارقىنافهقال وايد ءبامأ هباوبباكلا اذهىذلا ىأرذنملا باك: هلجنءو»

 ىذرأي هه دايو نوهنمو هن ةلخدو هبعاو مالسالا بحا نمو هنخنب ا
 ئ يبتاىلعدفود دوك ذملارذاملا نأ عئاقنباركذو ليس كلذ ف ىف ثد>افدو هي ز سوجي
 تالذ مديالو عب .رل ١ و !لاههب اصعلا |نم هوهف لسو هءاع هللا ص

 «(ناعىكمىدالحلان ْْى ١ ديعورم» ة.-ىلا مل دو همأع هلل ١ ىلص هباكرك د«

 هللا ىذر ىداعلانب ورعدب ىلع نع لا دالب نمةدلبمبملا فمفتتو لهما نيعلا مضي أ
 دعو ,ر مجمل هنعمل ىطر ىصاعلا نب ورع ملسو هيلعدللا ىلص هلال اوسرث هد هنع

 رج ىلاهنتا دمع نب د نه ميس رلان جحرلا هللا منا هيئاناك هعمتعبيو ىداللاىب

 | لسا مالسالا ةياعدباك رمد قطا ىنفلا عسمتان نم ىلع مال بس ىدنال ا ئادمع و

 نيرفاكلا ىلع لوقلاىكيؤ امس ناكنمرذنال ة_ةاكسان:!!ىل اهلنا ل لوسرىنافاإت

 ه طع هللا ىلسهللال اوسرمخو يكلم لع فو وس ”روظتواكسحا سب لزيت ى !لحت ىل. و

 ملح ا ناكود-_.عىلا تدمهفنانعىلا تمهتن تمهتنا قىدتحرخ متو رع لاق باكل ١ لو

 ْ ك.حارلا و 3 || لس و هءاعهللا لصدقنا ل وسد اوسرىفاتاةذاةاخ امهلهس اونلس لا

 ٠ ةيدل اوعدت امولاق كاك ارقي قس ةيكالصوااناوكالملا وّنسلاب”ىلعمّدقملا ىلا لاق

 1 لات هلوسز روهد_.عاد نادوشت و هنود نمد عام عا هوهد_و هللا ىلا ل وعدا تلق

 تاقةودقهنفانل نال“ ١ ونب صاعلا ى قع 3 وبا عنصفيكف كم وقدمس نس اكن او هردعان

 ' لم غلب أنيذصَر هوملاو كل اللا: نع وىلاعت هنع :ردصد ىدأ ا ه رمْسَدَأ فم ع هنا دس هس ىف هلل اكسال

 0 درقأ ١ ها !ىوردةؤءامءال امدا .(مياهثامأ او د ودعا اوهود 0 الملا هلرض فد صنت نم

 ! هيجل ووو اوءاملا ف مى تلشم لاق دو هبلعهللا ىلصهتنالو اوسر نعا يعمل !ىضرةببح متي ذد نم كاخاو اهلا



 تاذفاهئرضمواههذانمواهرارش أ وابضا اودواهت :اقسو ثايمملا وءاوغالا 0 ةياعمتا لضوف اهاكساهتالا مدآ رعاك

 ثي>حىريصوالاوذهّتو طقذءامسالا نو هيلع هلا ىلص هلة يسالاكل ءمد" الىذلاو لسو هيلعفللا لصةلاهقتاةدو مولغلا
 ءاممالا نالءاعمالا نم ىلعأ ت امعسملا نأ "هز بيزالو ! ءامءالامد“ الاهتمو ب #غل !لاعنم مولعلاتاذّدل 0

 'ئيد ة تايمسملا نيستا اهبفؤي 000000000 اا م ا ل

 ءاعالاهسل اوثاذلاب : ةدوصقملا

 ءأمسالاو مواعلاتاذ ل ءاوقب
 تامدملاوف و اهريغلتد دوصقم

 بسعملاعلا ل ضفنا هنود ىهذ

 هيلع هللا ىلصاتسنةهمواعم لضف

 مالسلاهيلعمدآ نملضنأ سو

 مالسل اوةالضلاه. طعسدرداامأ و

 ىطعأو اناعاناكم هللاهعفرف

 لس هيلع دا ىلص دهتأن مسا

 هيلا عفريل ناكميلا عفدو حار ارعملا

 حونام أو كلمال اول اوسراله ريغ ٍْ

 .هللاءاحضت مالسلاو ةالصلا هلع

 نليغارو ةرغاا نمدعم نأ نمو

 هنأ لسو ةيلعهلل ا ىلص دان دمس
 هامسلا نم ب تاذغب د هتمأ كال ل

 مهيذعبل هنا ناك اموىلاعتهننا لاك

 هةييلعم ,ظاربا امأو م-يفتنأو

 تاقئى السا ناكَنب ١ ىنلأسن ارق لا تاقهمء ىتفلاف مالسالا هللاىفاده وح هبا ارلُدم

 درت دوف ب هنو مسادق ىئاعلا ناهتريخاو ىثادخاا دنع

 اوةةامورعارظنالاق ماييايناعرلاوةئارسبل اءاسوو ئاةنةاسال اولاف هوعس او

 هلك -:اموتيذك امو تاقيذكن دُةصْضف رثك أ ىاهل حضف أ لجرىف لد نم سدل هلا

 ورعاك لذ تاعْئذىأب لع ىلد ةتاقىئاصنلا مالسابلعلقرهك رأاملاق م اند

 هللا ىلصدمء«قدصو ىب احل الألف امءارخهل حب رك هع هللا ىذرن ىأ اهلا ناكت لق

 هوح اهلل اعف هل اوقلقره خلبف هتيطعأ أاماداوامهردىاأسولو هللا واللا لوهملعأ

 هرامتحاو نيدف بغر ل-رلقر هلاقذان دكا .دنيديواجارخ اج رخال دبع عدتأ |

 هللاو تلقورع الو ةت هرطنا لاه عنص 6 تعنصل ىساع نخااالول هللا وادي عم :ءاامهسفقنل |

 لحو ا ىو و هيسهأب ىذا ام ىف خاف دعلا كيتدصأ

 انرلا ن و ناودهلاولظلا نعى ومو م-رلا -ءاصوربلابصأي و همصعم نع ىمدد أ[

 [ه«بااوعدبئىذلا اذهنس>أاملاقةبيلصلا ون ولا و رط اةداسعنءورجللا برشوأ

 نأ. نمدكسلم نضأ ى أ نك أو هبق3ّصنو دمعت نم هون قدانتك رلئعباي أ تاكو

 هم هوق ىلع ل سو هملعهننا ىلصدنث ال اوسردكلمْلسأن اهناتاقاسعبات ىااثذريصي دو هعدي |

 هن ررخ فاق د وأ اامو نس-قللتان_هنالاق مرا ريق ىلعاهذرف ة مهينغنمةقدصل اذ شاف |

 ىئاوملا ترك ذا. و ىا لاومالا فتاه دل! نو هيلع هللا ىلصهّنتا لور ضرفامع |
 هللاولاقف من تاةفءاسملادرتو رحشلا ىف ىرتىتاا انيشاوممئاوسنمدخوبوورعالاف

 يي

 ران هءلع تناكف مالسلاو ةالصأا باسامانأ تنك ورعلاق ٠ اذن روءيطي مهددعةرثكو مهراددعب ىفحب :.ةىرأام

 اندبس ىطعأف امالسو ادرب دورغ ىاىتيضبهئاوع أذ خأق هسيلع تلخدف ىناعددنا ىرخةوخأهملا ل صوأ دقور مج
 كارت ملسوهيلغهللا ىلص دهم لابةفدملاترظنف سلج أ وءدينأ اوبأف س اال ترهذف تاسرأفو والا دنع

 هيلع هنعبرملارانةافطاوهو قايم رخال يش :!ىحمأر َمدهَتاح ضذفام هوت اك لاتعفدذ كا

 نيدلا في غاراماد وعم تاق تعشسم فيك سس رقنعفربخت الأ لاك هأ ءأرقفهسخأ
 انناكملاطباىا مالسلاوةالمملا

 مير امنوربدياوناكى ااراقكلا هو راتجا اومالسالا ف اوبغ :ردلو ةسامل |تاقدعم نم ولاه ف.سار دوهةم ضشارامإو
 تفويسا اهبطحرا هان و ؟ أ ١ ناك ا هاناهتا ١

 رد [هزو ةوتللااه قباد- مع 5 نايملالضفف او 6 امها اهلل ىدط عم مهلوق وقعا اوذرعوهري-غىلع

 السا اداومو فرس الرو لأ ياخ بيلا لوطن هعبتتو موملال_سن) نا تنأو ةجرالا هذه ىكرع_غ
 لاف دطاوحورلااماطمو د يدل 00 1 افكت

 1 .٠ 2 ان لاحرلاو لملشا كءأ ثدتال ثكموق لع كإ هعمس و مىلست ةءاج
 نأ 7 مكف هنا اهأئامأ هتريخأف هخأ ىلا تعرف ندي نأ أف هيلا تن :ادغل ناك اانادغ ىلا عجراواذه برعللاراناودقو ألك ىلاعت ىوي عدل ل جراف ل دوق لاب د 0_

 نا اودار

 بغاوملافو هروهظوهزورسمل سو هلعهقنا ىلصد# ظفحي دمهدو رشد متع نأو رون م ّمينأالارامل ا ىأ اورانلا بولا اوئفطد
 0 دو يئس رورو تسند انا احنه ىادانارج ل سار هل ءالسو هملعهقلا ىلصدنا

 لفت ةلسو هيلعهقا لصهننا لو وسر ىلا أ“: هب ماندي فاما يدل قرتساو" قعردقلا تصنف الفط تنك لام هنعمتلا



 دج أمامالاهاوزوَق نبأ, الا ترضف سائل !ٍبر سارا بهذ لاو قرتق عهد م مو داس مالا اوتالصلا ملغ
 7 و رع .نءدعسر !١ىور ودمت لماع اها ناكو و لس وهم ءاعدلا ىلصائسنل سرافران تدهس دقو هخران ىف ىاضأا واضأ

 هيث ىلع هدي رعود هرعل سؤ هملع هللا لصناكفذانا انام عدنا ىذد ؟0؟ سانراعنوكرشملاف رحألاثويم
 بط تثثزس

 ىلءامالس هو ادريىل وكرات الوقف وكمف

 ىورو ىضارب ,ا ىلع تنك امراع

 ْ دما اد_.عندامعنغ عمد وأ

 هللاىوذر كالامنب سن اذن اد لاه

  ةدئاملا ىلع راجالاقف هع

 | لاقف خسوليدنعتناكليدتملا
 صاخ هنذةواةروثتلا رصمأ

 ضر أرفف حرطف ليدنملا
 اذهلاع اذهآم انعم نيالا هناك
 هللا ىلصهّللا لوسر ناك لب دم

 اذانه-ه> وهب حس لبو هيلع

 راشاانالاذكههب عت بيل |

 ءابثالا هوجو ىلع ماش لك انل

 قلأدقو مالسلاو السلا يلع

 هباعهّلنا ىلص همم ن مدا و ريغ ْ

 نباىورهيف روت لنراملا ف لسو

 دوسالان | ةعبها نبا نع بهو

 باكو ةوددلا ىداامل ىننعلا

 0 نب بد د وددش اءاهنض ىلع

 ىنلاهقيدمتلرانلا ىف ءاقلأف

 رانلاهريضنلف سو هيلع تلا ىلص

 هسيلعهللا ىلا ىلا كلذرك دع
 رم لا فهد دا هيانفال سيو ْ

 لءخىذلا هلل دولا ةمعللا ىذو

 ىورو لاله ميعاربا لئمانتسىف
 نسقنب دوسالا نا رك انس ع نبا

 9 | ىنال اولا لم ىفأ ىلا شغف ىلشعلا
 مفايفاقلافةوطظعراني اف مناف هللا لوسراد ه6 نا لاوعتمل لام عمسااملاقأ هللالوسفادبشنأ |لاققء أت ف

 ظ ب ررعلا فعضأْانآ | اذاقه هلا نإ وعدامتت رك هىلا لاو همأ ملا ىاصوافهما|لضأ ملفا

 : أ ١ الا تدح - وى |تذاأ ١ هلم >-تغلنن اوانههدلمخ غلس ال اوهو ىديفامال_رتكلمن ١

 ْ ل سراف عيصاق 7 رينا هالنو رخ نقيا لفادغحراخان اوتاقىقالن هلادةكس هَ

 ظ م 11نيب وةقدصلانب وى اءلخو و اهدصو اهيجوو* -هو> وو هو «مالسالا ىلا باجاف "يلا

 ا ش ش ىئااخ نم ىلعات وعيىلان اكو مهاد وق

 0 : «(د دوهىل ١ لس و هءاعتتا ىلص هباك رك ذا#

 دانوئاةماهلا بحاصإقىسالا هنظأالو روذل ١قلاق رلمهأ ا لادلا:لدقو ةههملا لاذلاب

 ناكه ذعهللا ىذرةما.ةنالر ظله وو ةماهأا ىل امني 11لامانةمامتىلا وموضع

 ىلا فاك ناك هنال ىاىاعل و رعنب :لمهملانعسا ا طملساي ىلع دقت اا سف

 ىلا ل و هيلعدلنا ىلصهنلا لإ اوسر دهم نم ميخ رلا نع .رلا هللا م هيفاناكه عم هيوةماوأ ١

 رفاخاو فلا ممم ىل ارهظرس ب دنا لدعا وىدهلا عب - | نه ىلع مالس ىلع ن5 هد دوه

 طياس باء مدقال“ كيدي تدعام كل لهأ او لستل_باقلمفلاو ليالا عطقت ثيحىا

 |١ درن ودادردر :باكلا هماعأر 0 ةوداسب وهل نأاف ويح دو هب و ةماعلا ىبههقناز اور اك

 مهيطخو ىوقر ءاشانأ أو هلجأو همل اوعدت أم ناس ام لسوهيلعمت | ىلص ىبنلا ىلا بتكف

 رب 2 هنعدللا ىف نر اطملسزاأ او كعمتأ | سعالا ضقن" "ىلإ ل_-ه-اف ىناكم تا متن رعلاو

 ْ ىأ 1 5 5و هربخ اذ سوهب ءاعدتنا ىلصىبنا !ىلعهلك كل ذي مد ّةف 0 ”نماناول ًاءاسكو

 نمةانثملاففختو ”لمهملانيسلا مهب ىادنامسىلان وألافو هباك لو هيلعهّللا ىلَص

 ف ةرضتاالف هيدن ف امدان ودا'تاهفامضرالا نمةعطقىا ة ةدومةمةد_-دوم وتد

 |١ تامدق:د دوه نان هريخ اذ مالسلاهملعلي ريح هءاج حفلا نمل مملس وةيلعهللا للص هنا اودر

 لئاف لاقفىاىدعب لقي أمنيا دك اهمح رخسةماعل 0 م وهيلعدتلا قضاة

 كالذك ناكف كب امكأ اآوتن ل .و هماع هللا ىلصهّتنالوسر دانت رافق د نم هنن أل اوسرا

 هنعهللا ىطردنل اولا نبدا رماة .وهملعدّللا 301 لكافلا دا ىلءلدءاذهلوق وق ف

 هللا هنا ةلمدسم“ ةلئاقا ل سر ىذلا سا ىلعاريمأ اههح .وهزعهّللا ىذرركخو, انأناف

 ةذوه نس ناكو :اه-هعهللا ىذرةزج- لاق ىدحو هن ّر رو مش اوهأا اد قف اللا مدقتو

 «لاك نيحقراصنا | 0م ناك اددّدذ وهن ارك ذو و هنك دس نتاج وةنام

 لاقذ كامألهتعمت اين اوى وقال مانأ لاق هال هلل اةذلاو اميل سو هس هللغالا لص نا

 د ايش تلعن يملا قفا ةناويغانلا اىفكلةريخنا ناو كنكتامل هدفا هتان هنلاو ىلا

 ْ نا 5

 ب و4 ءاعدللا ىضوتنلا ضدقدقو هن دل ا مدع لمح لام هان كعتان مدنا دسف أ كنع اذه فل ناد وسالال قف هزيضت

 عنصاك بعص نم لس هيلع هللا لصد تشم فينازا تحيل ىذلا قدي اركب وبالف هنعهللا ذر ركب وبأ ف لختماو



 ماقودارو لل دوةملع هللا ىصا ةسنطع دقق لكلا ماقمنممالسا ا هيلع مهاربا همضغ ا امامأو مالسلاود الصلا هملع مهاربا

 ةدامعب ضرالا ىف هدارن !مالسااوةالصا| هءلعميداربا همطعأ و ةبحلا

 اه رص نوعيطتسالءالذا مهو فلا نتن : ماعاد »رمضان وأ نم رضعجاد ,ريسكا لس ,وهيلع هللا لصد جنان دمس ىنطعأد قو
 0 ع :

 رسقااوريسكلابمانصالا ب اهّبالاوهد وو هللا

 ع سدأ سقي اهرسك ثاكو

 ةيهلاةدامو ةنابرةوةبالارسكم
 سافلا نع سافنالاب اهيفازتحا

 صضرعالو لوهملا ىلع لوعامو

 ءاجرسريغارهج لاق لب لوةاا ىف
 لطاباانا لطانملا قهزو قا

 هللاىل صلح ددقو اقوهز ناك

 لوح وفا اماعتكم مل وهيلع

 لءفاةصنوسسوةناملثت بلا
 كلذل اورو هديقد وعل اهنعطر

 مدقتو ناخشلاهاور تطقسىح

 لباغتا هيطءاامو كلذط ب

 مارخلا ثيبلاءاثي مالسلا هءاع

 تيبااناءانخالوهلهتناءأ و ىذلا

 وهلبدو.الارخلاهحور ود...
 ني هناءاح لد باقلاءادن وس

 لثملاهقو للا ىلعكلذو نرلا

 سنأ نع ىليدلا ىور ىل_ءالا

 هلأ ىلص ىلا نع هنعهل اى ذر

 هدم نق هلا نيو رد | لسو هءلع

 نعةناك هدسمو هللا ع.دا 1

 جتني نامعالا لةسقاك همالتسا
 وضءلاوهو نيععمج ةزههلا

 دوهملاد_ةءد_:ء صوصخلا

 نمله سباك دلالة سيدنا ىنعملاو
 هبحاص نع انبع وأ ادهعدارأ

 تناك 5 فاملاو :دهاعأ | ردع

 ادهتاندمسمللا ىطعء أ دوم متداع

 ثيدلا هلا لورد لالا ىفاندنعبو:كهناو مالو ةالدلا هملع ميزته نب أ
 ةيلامكأ هلئاسملظءأك ند هناةذوهاب4 لاه اطءاست !ىلاعتهللا هجير ىلمبسسلارك ذو ىأ |||

 دو ثم ناميالاب عمم نم دمسل !امناوهحو ناك يذلا هنالكرسك ىعيرانلا ف حاورأو

 |رشن علا نأوهيرومأسريتم كل رعآ انأو هنية شنالف كيا زباودءساموقّد او ىوقتلا
 ةدابعفو ملا هقلاة داع ناك ناطمشلاةدامع علا مسو هللا ةدامعبْل سهآ هنع ىهنم ||

 فشك كو انييفتسأ ناو تةذامتئمأو توج رامتا:تابقناوراننلاثااطمشلا |

 ىأر ىف ناك, دقو ه,تفرشت لدّوسول نم ىندّوس طمامانةذوهلاقف علطملالوهوءاطغلا |

 ىلا ءتللاءام نا هك سحأف ىنأر ىلا ء- رياةصسقىلل_هجافهتدةئفروم'الا هي ريمخأ

 «(ىا بغل ارهث ىأب ثرخا ىلا لسو هماع هنا ىل هاكر كذ)+
 هللالوسرث عد ردشأاوءاملاريثك ف ورعم ل ك2وه وىأ اهتطوغب ىأق ثم دين اكو ىأ

 مس همقانك هعمشعي و قابكا اره بأن بث رك ىلا نه ون عاصم لس دو هيلعهللا ىلص

 ىدهأا عمان مىلءمال_برهث لأن ثراساىلا هلال وسرد نم ريسرلا نجسرلا هنا

 مو ٌكاكله كِل قد هك رشالهدحو شان نموت نأ ل اوعدأى او قدصو هنن

 ةنالث وأن يم هوب تقف هناا تهت ١ لا ىذد ر عاصم لاق » باّكلا

 حرت ى-هملا لصتاللامذ هما )بهو ه.اء هللا ىلصهننا لوس لوسرىف اهيحالت اف

 تنكسفهيلاوعديامو لو هيلعهللا ىل_مهلنالوسر نع ىنلأ سيهبجأس لعجوا ذكمول

 هنيعي ىلا اذهةقصد>ا ولم ثالا فتأرقىنال وقيرءاكلاهيلغي ىق-فريق هنددحأ

 مل-لارثوأ قرووهو ىأ ظرقلا ضرأب حب رخدقءارأنمأشلاب حجب رع ه:ط 1 ىامارأتنكفأ

 بحامطلا ادهناكفذ ىلع ن رعت فأن ب ثرخلا نمفاخأانأ و هقدصأو هن نم هوان أف

 2 ركن رص قفا وهل اوددو هنمسءأدلانث رأسا نعى اري و ٌقدامض نسككو ىم هركد ْش

 هنلاكصدقلا وسر باَكيلا تهذدث هلع نذأو جاتلا هسأر ىلعو سمو امون ثرخما |
 ”ىلع هتك نما, ناكولو هملاراسان أكمل م عزخب نء لاكش هيحر مهر قف لو هيلع
 ريخأ ىللاكمث لمتنا لنا, سصو للا ىو« باء ضر.ءزاساا لزب لف سانا
 ىبلكللا ةمسدرص قد: ناك نا ف داصوريخلا هريذ رصمق ىلا بكو ىرتاع كي اص
 هملا بنك ثرذا باكر ص. ةأرقاسلف ملسوهيلعهتلا ىلص هللا لوسرهملا هثعب هنعلنا ذر
 تا اش ىءمو صدقا تدب ىاءايلي اب لْغمش اوورك ذنالىاهنعالاو هماارستال نأ

 نم ارذنهناف سدا تي لازئالارص.ةلائو ين أكلذيلاغتادارملاوهللاتدبأ

 .هيطءأامامآودو يلار امن ءهنأث ىءاجام با ليسبق مده كهل هعضو نأ لو ه.لع هللا ىلص 2 0

 هتضقانن يه دقو عدم نيد> لبوه لعلنا ىلصدحت ان دنس ىطعأ دقة ةطانريغةمحاصهلا باق نم مال سل اوةالداا هيلع ىموم
 مالسلاوةالصلا هياعهسربن أل هجو:ًا دارا لو اصعلا نمسعأ كلذ ناذدل اهءاكنو هيديزيب رادثالا ىثماذكو:ةلصفم



 هةيطع ؟امامأ آو اصعلاءاقل ةلاعا ابوعسم نوعرش ف ةرصنا 5 ا روع صاق قرنا ئينابعث لو هيلع هللا لسهيفتكد دنعىأر ردات
 لري هنا و هءلعهللا لصد # اند مسىل طع أ دةؤ ص ربك ءوسراغن مقار ونلاءاضميلادملا ن نممالسأ اوةالصلا همللع ىم 2
 ناكوذ ةنمآ كيت ىلا ه:م مس أهلنا ذمعىلا لقت انأىلا م دان دا, نمتاهمالا 96 3 نوطد وءأب ,'ال !بالصأ ىف لة ءاروت

 مدع و 00 .-ىفار داطظاش

 ىلد ىلا ىل طعأو كلذ لمص"

 نامعتلا نب ةداسسقمل# دو هءلعللا

 لطم" لءاىف ءاشعلا ىلصدقو
 هقلطلا لاقو انوجرع ةريطم
 كيدي نيب نم كل ءىضمس هناف
 اذاف ارشعك_ةاخ نمو ارسع

 اداوسىرك-سف كس تالحد

 ناطشلا هنأف 1 رخاق

 ىن- نوح رغأ اهلءاضأت قاطناف

 نا ملادحوو هدب لصد

 مامالاو مينولأ هاو دع ل قح

 قولا ح رخأو ىئاريطااو دجسأ
 ىضر سنع ءواسشلا هعصو

 ريشا داسعناك لاق هيعدللا

 امنعهللا ىذر ريض د.سأو
 ٠ ,_رلعهتلا لص هللا لوسر دنع

 ىسمدزعان د هق ةجاسف ملسو
 «رلىف ةعاس ]ملل ا نم بهذ
 0 د واج رخ ةلظااةديدش

 امهلنءاضأن اصع امهتمدحاو

 اهم :وضق أع امشق امهد-أاصع

 هللا ىلص نا كرب امهلامارك ١

 امهبتقرتفا اذاى "7 لو هيلع

 هاصعرخ هلل 5 قيرطاا

 ءوضىام_عئمدح اولكى نك
 هآو رود _صقم عل ىلع هاصع

 ىراخلاح رخأوهريغو ىراضلا

 || هدع
 هك ثمحىلاعت هللا اركسشامشام س دقات ىلا ةنوطغطسقن هلق 5و ص*خ-

 : ا 1 هل أو سرافدوئ- أ

 هرك ذءال و هنع :وهلهن اهم ءقىذلا ى ًارسصسق باك هما |ءاخغ سدملا تدب غلف قى اهيلع ىشع

 امه :لاقثمةئاعل مأفا دغتاق كمحاص ىلا ج ركن أدي رتىملاق وىفاع دق مب ,ةمانأ و
 هيلعدتلا ىلصهللال وسد ىلعأ ًارقا ب>اذطسا كلذ ل لاهوت 01 و

 سو هملعهقلا ىلص أ :لا ىلع تمدقف عاصم لاق هيد تمىلأةريخ ريوس اومالسا ا نملسو

 هن ةريخأو بحاط | نم السلا هنأ رقاو هك امداد ىادانلاقت ثر 11 نمناك اعهتريخاف

 ١ ريس ا له أ ضعب ةو كسا لواك هو ل قدم سو هن عال 1 اور لا قف لاف اء

 ماشهنياركذو »* رصمق ىاةةءقىالسأر 4ظ نانا نكلاو لست 0 ىلع

 ىلا لسرأ ب هون عامهت نا لاق ومهيالا نب "ل ىلاهح وبامتا سه »و نب عادم نأ هريغ 2

 هرادنمىنلا ازهاولقن كموقنا ”لمجار4لاق اعاصشنأو مهتالانب "للم ىلاوثراخلا

 نبدي ب سدا هملع تن ىذا |نيدلا اذهناودو هرصاود وعمموهوو ١> افراصنالا ىهيمهرادىلا

 نافسرفل يدب تندىرسك ترواجولو مورلا تدواجو مأشلات كلمن كلوكتانآ

 ةرخ' الاكل تناكو ايدلام-هل تناك اوله, لناومورلا كةباهو ماشلا كتعاط تاس

 د_:ءامئناكو نن اعشلا عجبا اوس وقانلان اذالاو علان هج املا تاديةساتنك دقو

 مسهعاتتجا ىلا اذهىلءاوعتجا سال ان أتددو]هقلاوىلا ليجلاك قبأو ريش هلا
 لا. قىلارصءقىناعددقو هلجوق عا.ةجاىنرسدقو ضرالاوّتا ومسلا قل نم ىلع
 مهضعن مالك ىف و رظنأس .والطابال اواقسىرأ تساى 5 وهملع تدبافهَنو وم مول هي هباككأ

 ْن وةيدها !لسرأو همالسابهلع ًاورلسو هملع هللا ىلصهنتالوسر باَكباوس رول نأ

 لس ًاانمز ضع مالك ىف وىأو تنال ف ع هنأقهنءعهللا ىذر رج ند راهمالسا ىلعامي 5

 هَ ءاعمو دل اقهنذأتس دو همالسايهريككه ملا بدكم هنعهللا ىذر درع مانآ ىف مهيالا نب“ هلم>

 دعةندملا برافاذا تح هن هدب لهأن هنتنام ونيس ف ح رن هنذأو كاذب رعرسف

 فرسو جايدلاامسلأو ةْضْقل اويهذلادُ الّمياهدلقو لنا ىلعمهلمشس هبات أ ىلا
 هقنن زوهبز ىلاوه ل ارظات تح رخالا سناعال و وركز قرن ةهسأر ىلع جان عضوو ري را
 رعح رذئام كيتا داب ماقأ و هسا ىلدأو هءي>رهذعهللا ىذر درع ىلع لخدالف

 لفافهرازاةرازفنءل-ر“ ىطوسدلادفّو وطتنيحو هعمج رك اجاح هذع هللا ىذر

 اذ ىرازغلا كشف هنبعأقفلاتب وكأ 0 هكوهشن 00 ىر ارلا مطلق

 ىلا رفسىف لس هيلعهللا ىلص ىبنل عمات لاق هفع هللا ىذر ىل “ال اورعْ ةزج نع ء يعفو بأل قابل اوهخي رات 2
 اممو*ىضن ىًرينتل ىباصأ ناومه عام نم اطةسامو مهباكر ىأ مه ه,يظارماع اوعج ىح باص تءاضأفءالظ هلو يلا ىاذقر 0

 رخأاق الق“ ريظأ وهز هرمقلاق اةكنا 0 و هملع هللا ىلصاتست ىطعأت رد اقالفئااضيأمالسا اوةالصاا هباء ئمومهيطعأ



 لأساملءاهكاملاعىف فرصت لو هماعهنلا ص2 مان ةسسو قا ئاقءاضعيرصلا هب رمضب ضرالا اعف فرصت ىدومظعأ لب
 ةيآىلعءاوسلا ذآ تمس ضرعلاقحلؤقعل ا ىلعنم>ي الاتضرعءاذاذ حضاوام شب قرقلاو هنمهوباط نيسرمقلا فاق ثناهللا
 0 :رطةااكهملٌة.سنلا, ضرال اراح ١6 توك فوفكملا ىي-«دارك ضرالاوءاوسأا نيد نأ بدم نب ارك ذو صضرالا

 لاسةف هنيءتأقف/لافوأ و اهفن !تعس*ل ل لافو هاعدتساق -:ءىلاعت هللا ىذررمعمىلا

 امأ ارعهللاةف فمسل انهن ءعّدد ؛رضات بلا ةمرحالولو ىرازا لح دمعت ني:هؤملاريمأاب

 صاصقاابوأ اوهئعلابامام كوه اورىفو كئمهندق ال اوهمضرتنأاماتررقأ د ةذتنأ

 كالماناوءا وس ىمدل صمت دب اورو هيت عن _صاملثملاك اذامىب عاطل ةهلم-لاقو

 ىوقئلاءالا هءاعلل لضفالواكنيب ىوس مال_سالا هنعهتنا ىذررع هللا ةذقوس اذ هو

 نيتموملاريم أ اننظأ تنك ىناقرصنم أ انأفنيدلا فءاولجرلا اذ_هوان أت نكن الاقذ

 كةنءبرضأ اذا هنعهتلا ىذد رعد لاف ةملهاللا ىف ىئمزعأ مال_الا ف نوك نأ
 ريمأ انهتاهمأ لجرلا لاةف ك وصخ ىلا كل لاف ىسع قرن ىت> دلال ىاهمأة لاسقف
 ىلات درهو ه-عءىف كرم فا ارصنال اقهءهللاىذ ر رعد نذأةنينمؤملا

 0: السالا ىلا داع .ق قو كلذ ” ىلعت امو ولاة: ةهرصانو لقر م ىلءلخ دف ىأ همن وطنطسقلا

 هاد -رب ضرال ا مع ناكو اريس رمش ع قاد اوطالاو طالحر "هل. ناكو# اإسمتامو

 نيب همس دمه وهراع«ن تي لم هعساو وهم اه>و رو هيل قر .ه ءرمسف بك ر وهو

 6 احمل لبق و مهدأنب يها رباربقاهيف نا لاقي هعساب" هلمحاهام«ةيقداللا او ساب ار ١,ط

 اإسمل زبه هلدس نأ مهضعن رد ددةذىأ هنعهللا ىدن از 1 نيةدسبعف دنع تناك

 نمال-ر ل طودذا قسمد قوس ةرهائدمف هةعءهللا ىك هرباطللا سرع نمر ىف ناك َّىس

 حار لاني ةدممعف ًاىلاوم هرقن م ةعاج عم رف "لمجد مطانىفل را بتوةةسشر م

 امئااللاك هدب عطنا ولاف لمي اللاق ىل.ةياماولاه همطا.1:لاق هل مطا اذ هاو
 اذه نيدلا س د د هدول ادنى جو لءاجف ا فورتأ لاق كاذ 3 .غلبال ادوات ارمعأ

 لقره ىلءمورلا ضر الخد ّي> هموت هوقب لحرت "واي ارصت درا 9

 *( عادولا ة ئ)*

 اهدعب يعرلو هيف سانلا عدو لو هيلعهقلا ىلص هنالمالسالاةججو غالبلاةحاهل لقب و

 ةندملا نم 0 مسو هماعهللا ىلص هنال و تغلب لد مها لاق و مردعأم هو ل<اممهارك ذهنال و

 لك ىف 0 تور رب اواكا اهالا لهأ نال هنقو نع يل ارافكل |حارخال لرقاهرمغ

 ناعم كالذاوهتقو ىلاد وعهمف ةس نين الدو ثالث ىلارودللا رودي حام و د رمش د أ ماع

 تا ومسلا هللا قام و كلن :.يكحرادةسادقنامز را ناةخخ اهذهىفمالسااوةالصلا

 رشعة سس تناكو هّنق ةوىلا يح !اهيفداعىتا| ةنسسل ا ىفتن اك ةطاهذهناق ضرالاو
 هعشوريسأ | با ىذارلا هب وىاةرحسملاّن «.متسةئسن اك يلا ضرفروه جا لاق

 قاقنار ملا كلذن روكي ادهىلعف

 "هلع [ سوه ءاع هللا ىل_صاسملأ

 مظع ًاوهو هزواح ىّتحءارس الا

 هلع م وأ ردلا قال_ةئانم

 عي دقضرالارا<نال مالساا

 اهنم عضاوم ف ءاملالاوزامف

 ىَتاا ضرالا ىف شا ا نكم تمحي

 ءاهسلا نيب ىذلارصلاو اهندب
 ضرال نم هلر_ةمالضرالاو
 ةق_صىلع :وهليهيق كل سد دس

 ىمومهيطعأا مو [ميللعأهتلا

 هئاعدتياجامالسا اوةالصا هيلع

 ىرد_صىلحرشا برهلوقىف
 ةد-ةءلاحاو ىرهأىلرسدو

 ةن الا ىلوقاووة-_ةيىفاسأن م

 ىموما. كوس تن وادق ىلام: لاه || -
 مههأ ١ ومأ لع سمطاانرلاقو

 ىلاعتهللالاق مهم ولة ىلعددشاو

 انس: ىطءأواكةوعدتمجأدق
 ىعأ كلذ نم لس هياع هللا لص

 0306 نينصإلام ءاعدلا ةباحأ

 ىءوم ه.طع امو تالذ نم سَ

 هلءاللا اريجفت مالسلا وةالصاهملع

 داو ىلاعت لاكاك ةراسحخلا نم

 اناقف هص دوق ئهوم ق.سا

 تردفناف را لاصعب برضا
 ىطعأو اننعةرشع اةقثاهنم
 نازلسوه. .اع هنا ىلص دهمان دس

 يلا
 هةرايطا ع نمناو ىلا:لاق لد اهنمءاملا عش تلا ضرالا سذج نمر ١نالدز تملا غلب أ اذهو هعباصأ ناب نمرعفتءاملا
 سو هيلع قنا ىلص ىطصم ارغل عتيل معللا نمءاسملا عسمتب ةداعلا ارت لوءامملا هنم جرضفقةشياملاهتمتاوراممالا هنمرجمتب

 »نم بعأب ىسةيحاصعلا5 راهظادنءاهتمبعأي ىناو * تفاسدقل سلا رقم لكو لئاقلا للام -ر و



 قسومانافشةدطغاامو راحوقك ند :لقدممدشا 0 رخنمءانملا نيعمر اع فن |الو راحشأ ا ىدمنمالوزيعمل ل

 ىوفعملابرَعل اوىلدةلاوودلا5 ةدادو* ارسالا "هلا هلم مل_بو هيلع هللا ىلص د هتان ديم ىطعأفمالكلا مالا او: الدلتا هءاع

 تاكدةذناسالا ةحاسفنمءال- اوةالصاا هملعنو رههيطعأامامأو ناجل مالسأ| هب ! ىءوما مْ ٍجأاةيورلا اعمأ

 نم ملسو ةملع هللا ىل_د انسن

 لضفالا لحما. ةغالملاو ةساصفلا
 مدقتول-هعالىذلا عض هوملاو

 فس وب هنطءأ امام اوكلدل .صفت

 رطشول مالا اودالدلا هيلع

 هللا لصائسنى طع أد ةذ ندنفلا

 لم م“ نموهلك ن نسملا مس ءوهياع

 هللا ىلصولئامثو هيون ىف مدقنت
 انسنل لهطول !هل نيم لس و هيلع

 دوبشم لك ىلع لد .و هيلع هللا ىله

 هظع أ اماغأو لج لك ىقنسالاب !

لسلاو ةالصلا هيلع فاسول
 ذ ما

 لة:ىذلاف نر لارعم .عثنماضنأ

 الةمسنلاب افعل و رز كلذنمهنع

 لسوةيلعفتا ١ ىلص انسن هطعأ |

 كلذ نم ىطعأ هنال اذ نم

 قد نمو رضم لا هل->ديالام

 نمهدح ورام الا عمت و ني

 هيطءأ امامأو بادتلا بدعلا |

 ديد نمل نءمالسلاه ع

 مشل و نياك ةديف ناكف

 ل اوءاسجاريغ نمش 1 هقزع

 انس ىل طعأف ةوقالو تل . اهقرط

 دوعلانا متو هءلع هللا ل ض

 قروأو هدنفرضخا س داساا

 ماذاش سو هيلع دق لل ر مو

 تدق لد د زها اءأن رطاد.عم

 هيلع امام وارتدت تمدقت دقو

 هملع هلل ىله د عان همس ىل 1 ادق كلملاو حبرلاونيطا تااريض-تورمالا مالك همالسااوةالصا !هءلعن [هلس

 هنالاك مث نمو ةفن-وأ لاق هبوو ىبسوتت ارشع ةنس م .ةو عست هنس ضرف لءقوىوونلا :

 ادنر , لابو هل هللا ىللصدهللا لوسرحب خ برغتساوةردهلا لبق ض :رقىلقو روقاا 9

 ةوم :لادعبامأو لاق ها هذهريغ عَن , دا ىلارحاه د: 0و كاذب سان 0

 0 د-:ءراضالاامهيف عيانناتلا اه وئا نيتح لق ا 5 دل لق

 مالك ىف و رجاهين البق ةنسلك عجيل سو هلعهقا ىلد ناكريت الانبا مالك ىفو و ةئقملا

 ىلص ناك وئآ اهددع لميالا هاه عن ودوممأالمق لس .وهملع هللا ىلص حى ر ولك نبا

 ْ هلاةمفو و يل رقاقات هاد عملا اهتم ضو وتافر هدر 0 ةوسحأا لبق ملم ءوةلعمللا

 أمالسلا اوةالصلاهءلعشارباودن نحتاولاك مهناف خرط نم دور ذهالا اوناك مهناف هللا نم
 أ.تئاومظعتالف انتم برعلا نمدحال سالف ةكماوفك اعوتببلا ةالوو مرحلا لهأو
 ْ دقاولافو وكم ر2برعلا نقطتسا كاذ اعف نام كناق مر انوهظهتاك ىالطا نم

 | اوكرتفس+ا نش مرنم حرخ نأ اما سدلف مرا نماومظعام ل. ملاسا نماوهظع

 0 ةناضفاا صه لاك برعلارب "ام !كلذنورو ةَفاَدرملاىلاه:ءةضافالاو ةف ةرعيفوقولا

 ١ هلرغ هز ىلغفقاو ةناو جول ا هملع لري نأ لبق ملدسو هم ءلعهتلا لص هللا لوسر تدأ اردو

 دعو« لحوزعهللاز م هلاقمأو مولا مثممهعم عقدي تح هموقنيب نم انأا عم تاق رعب 5

 لادلا فو يللا مذيب ىردجة شر 0 سو هيلعدقلا ىلا جورخ

 | نم س أ ١ تمارنكا تءئمةيصح .واامهكفقن و

 لبق ةواعل اني هس اوناك لدق ةراذاآ | نفد رأ ١ ولك ليقرىلاعندتناالا العيال ع وج هغماك

 ْ اوناكل اقوال نير مشعو لدقو اننا ارش ةعررأو ف ًةئام اوفاك ل.“ ةواغا نعت اوناك

 د وأةحلدعت ناشمرىف ةرع هباهذ دنع ىا 0 و ةماعلا لص لاك دقو كلذدن مرثك |

 اذهّنأ ممضعبب وصو فات ن نم مرطاوختادممطت كال خلاق ىا را
 ْ لصفلاواا

 كءم:ءاماهل لاق ااةيراضتالا ن انس مال هلاق ةئيدلا ىلا ىا 0 هع يا

 امهد> أ لغاشدلووأه-و زىء:نالفاوأ خناصضان اما تااقوانهمتد ىفوكن نأ

 مالو لس مالةلاف وسأل ن ءافرتغااضيأ ل الذ لاقو ا ءااضرأه لعق قسارخ الا ناكو

 | 1_:ءةصؤرك ذا هياهذد :عةصسنت : سعى ذ لاف نوكي نأ عئامالو ع 2 .هاامالوقلط

 ١ ةزعتلا ىذ م نيقب تس سدا ع ول »لو ةماغ هللا ىلصدح .ووخناكو 8 رك دناهع وعر

 لالد:سالافلاطأ 3[ سعت هد دد © ةدعقاا ىذ نم ري, س لن تدسلام وللءقو ىأ

 0 نألات انرهظاا ىلصن ادع ١ ونهداو ل-- رتنأدهب ١ رام مس ع5 :سكالد وهل

 | كلذ عهو سس وهداع هللا لا

 كلذ

 نورضاملا هعمن َنَح ىذل اهفك ,قعيسوربعا هلك لسسو هيلعهنلا ىلصا نقش حولاو ريطاا مالك امأةدايزوتاة لم دو

 نم غل و زاغال فى وقأكلذو كلذ ل.بصغتمدقن6 ة 4 210100 ١1عارذهلكو ناورلا ياك نهب رغاداملا ماكنم



 هتشب نعالصنمهدح و هللا ءامح أ دقو, فاكفقندلانالصةمنأك ولد دوركم وهذ. ف دن ودناو.-ع رح هلال ناستالاءامدا ١

 ءامس اومالبسا !هلع ساق وملاءامح نم غلب ًاوهنملكت هارد ن نكي لو قط: ل اىلع ارداف 1 :زااراصنةيقبلا توم عم

 ؟6ا/ ريغ .لاهماااك وبلا او ىبظا اهلك كلذكو عالسل <. اع مها ربال ر روءطلا |

 هللا لد هعمّنك ٌنممافىاهناس ىلع هل للا كال :فاطونيمءكر غمس ا ىذي م وما اكالذ

 ةشن اع هدد طم رهظااوىأ حجبسعلا ىلص#م لستغا من ةهستنكو حيداوهلاف سو هم هلع
 0 ه3 به طوب ءطلا طالخا ع نمعو#بءطلان مخول ىل هرب رذيا معهن ىضد :

 درو لوألا»إ غري خةمارحال لسع انادعكالدوىا سو ه.لعهنلا ىلصمرحأ 5

 ورازاوءادر ىفمرحأ لو هملع هللا لص هنن اضيشأ !ىو ردةنىاهئادروهرازاىف

 هلل 'ىلص هنأق ىا هع : رملة مو هق :راقم كلا صن وك رثاك لب بطلا لسغب

 هشمط امنءهللا ىذردشل داع و «ثعش الق ضء_.هضعقز درا اعدسأ اررعش دما لس وهملع

 هللال وسر برط | سارا تا اهتعىلاعت هللا ىذراهنعودإ-وهم هر لت و هيلعهللا ىلص

 اهنعونامشل اهاو رتيلاف دوطد ن الءقدلإ و مركع ن 01 ةهما 0 ا د

 0 ع ميصي منها ىلع واعي لو هيل عهقلا صم لوسبر بيلعأ تنك تااق

 نآنمىلابحأ نار طي امسظم مص نالدل |وقاه-عتعهّللا ىذررع نبا ىلءدر هيرو ادسط

 هه نمةس د1 م دق: اماهرئءهللا ىذررعنب اهلا امد دو اس .ط ضن مرش مصأ

 ىفام لصوىا هءقاممداب 3 وبءطاا لسفتد ما رحا لبق بطلت نم مل # ب .زهءاعدللا ىلَد

 مقلاّنبالوقدرب هنو مر<نأ لبق فا نيتعكر ام منءهللا ىذررعْنبان ءزيدهدصلا

 روهظلاّص هرر غن ةعكر ما رحالا ىلص هنأ لس هم ءو هملع هللا ىلص هع لة .لاعت ها هجب .ر ظ

 نبأ ن نعىورامدربوهوىا 0 ءاوصّقلا ىب أ خش ارهيتدعبلا ثء>لصأو 0

 دقتكم ىلا ةْردملا ن نهذاشههبادتأو لسو هيلعدتلا لص ىبنلاجلاتهلا هجر دعم ؤ

 دانسالا ف.عض ركسشمثد رد هنا ىلاعت هللا دج ةراشك نب ١لاعمث من مو مهط آسو 1 اوطدر ْ

 قلبو هيلعمتلا ىلصر هم و انكم هءاعصأ | ضعب واكا ر لس و هلعهللا لص ناك امناو

 ركشمثيدحلا اف لو سا. ١| ىلع ىف نأن 0 اعدل لصةلاو- أو امامدرع
 ّق 3و ىهأ ارددعل رأى واس:ثرلحر لس بو هيلع هللا ىلص هكلحار ىلع ناكو لدم تشن الذاش

 لافو مهاردةعرأى :واستالوٌىوا ست ةقمطق و لحر ىلع ملسو هيلعهللا ىلص هن اورأ

 يلام .وسأو م: اطاىذ رود تعكلذ و ةمم*ال و همقعأب رالاروزن ماي ها مهللا

 ىاطَقنو ةرمعلاب لمق وادرغمناكف طق يلام رح لق مولا «اراق ناك.ف اةمةرمعل و

 هنا ةءاصصلا ضء:لوق نماذخ أ اعتقم ناك ةرمعلا لامع نم «غارف دهب يملا, مر أمن
 هللاهحر ىلءمسلاءالك ىف )و * همارح !قاطأ لدق :واعم تمم وسأ ملسوهءاعدقلا ىللاضصأ

 اهاكوامتةموأانرافوأادرقمناك له لسو هنلع هلا ىلصهءارخا ىف تاءاورلا تغامر |

 5 ارطذاىورو الصةمكلذ لكمذ ةدو

 ؛ هسأز ىلعف ةرفر لءف »داو عش

 لاةذةماك د ام

 ل_>رلاةةءدا اوناذه علم 0

 دوادوبأ هاور ءددرالاقنانأ

 قذردوعسمناا نع مك اخلاو

 تنذاا مالكحتمق دو هءهللأ

 2 رلاامآو تمدة:دقوةروهثم

 هيماع ناملسأ هللا انفرطم ىلا

 ارهسشاهودغناعف مالا
 هلدمخ تناكو ارهشاه اورو
 دقن ضرالاراطتأ نمدار ا اهنأ

 اس نا كماسس ىطعأ

 نم حرسأوه ىذلا قاريلا لبو

 ظادلما قربلا نم عرسأ لب عبررلا
 ىقشرعااىلا شرفأ نم ل

 تالذةناسمل أو ةشامرةعاس

 ةفاسم التو ةدد-س فال ا ةعيس

 ىوتةسسملا ىلا امآو تاوعسلا

 هللاالا هلغالامئالدنذ ف رذرلاو

 جورعلانا ىلءءائدلك اذ_دو

 قاربلا لع ناك تاوءهلاىلا
 ثا ىط هوما ةراّحا ىذلاو

 ىذا حارعملا لعتاك جورعلا
 مدآىب حاورأ ةساعح رآعل

 ناكاما قاريلا ىلعغءا .ءالاو

 خخ رلاق اضآو سد_ةللاث يل

 مال_سلاةيلع ناملسأ ترذع

 اًنسنو نضرالا ىح اوما هل-معل
 6 1 ا وو نوح جاع هس مص هع دسس تع جوج ص توجب حسو

 امأوضرالا هلأ عتق نمو ضرأل !ىلا يسن مند قرفو اهبراغمواهقراشىآر ىحصرالاهلتب وز مؤ هيلع هللا ىلص

 هللاهنكمأف:الضل اقف ودول سو هملعدللا ىلصاد منان دس ضرتعا سل انيطامشأ | انأ نا ىور دف نيطامشل ١ ريضست نمهمطع أم

 لَو هملع غلا ىلص هين 11 نآمعا ناهلس ىلع مس وهملع هلأ ىلصةيدا زامبو نكمأ اًدهودصسملاىراو سمن رآسزةطن زو هم



 ريطااو قربا دعامأو مالسالان ىلع !ىثالو مهاستسا لسوةءلعهطا لد ىبلاو هياون م .وباو مهمدختسا مالا هيلعن اهل سف

 نم ولد ريجتك ”الملا لعدم :مريفتربطلاو سالا ونا نهدد وينج ناهلسارمش 3 وىلاعت هل |اوقىف مالسسلا هملع ناولس دوا 2

 ها رديفداهطارا تعاممدا: 5 هلج ىف هعم

 راغلا ةماج سشعلتو دانحالا

 / ةد-اولا ةعاسلافاهربكو و

 ضرغاادا هو دعن ءهلاتن اجو

 ةياحلاوهامنادتلل اراثكشسا نم
 هنياهس تاصحدقو ءادغالا نم

 كلدي مهتم مسيو هيلعيتا لص

 ناميلسهيطعأامامأو سشسسوملا

 ىلصانسنفكلا انمم السا هيلع

 أنا باط الو :رخ لس .وهيلعمللا

 ا اديعاس 0 اكهامادنن وكم

 نأ دو هيلعهتنا ىل_صراتخاق

 لا قا اردهتوادسعءا. توك

 ه ىلو كولملا لك ىلع دءعريبخأاب 3

 كو م-يياعةيالول اهل تاعحىا

 ىسع همطءأامامأو اف 5 ارم كلذ

 ءاربا ع نممالاا وةالصلا هءاع

 قوملاءامحاو صربا/لاو هكألا

 د هتان مس ىطعأد مذ هللا نذاب

 نيعلا 9 لو ءاعهتنا ىلص

 امناكمىلا هنعهّللا ىذردداّدَقل

 نس أت داعف تاطقمامد هد

 ذاعم:أسانأىورو تناكام
 تناك هي ءهّللا ىذرءار عنا

 ' هللالوسرىلا كا ذ تكس فءاصرب

 ا اصعراماع حش سو هيلع هللا ىلص

 اهمسعم ونسير اهنعمشا يحذف

 : و 7 مدقتوةسن أ, امال هس

 را ميلستو هكا رفا

 كاردالا وةاءدس |لواذ ملك تءالام سفس ن نمادهنالقوملا ميلكت نم لدا كلذوهقا ارذا عدل انينشو هملع

 سلو ىأنيءعسرال و نيفاوظا أب الذىأ نيكسنلا فدحا ولع ىلءراصتقالا هف ىف 45

 ةقي رطىلعو دءا'باه رالأهب رسغفدا تااريثكتراتءابو ىمظعلا

 عجبا قيرطوىوونلا مامالا لاك 0 هيو ادرار ناك لأد نمالا حاك

 اهنةممرحأ هنا لود نمو ادرةممرح اهنالوةد نهوانراك مرحأ هن !لوةين منيب ىأ
 هنا

 | ىلءةرمعلا ىهو فءضالال اوخدىاكلذو ىاةرمعل ا لخدأمم لان ىا ادرغمالوأ موحأ

 ثد دح كلذ لدي و «ء انرانراصف لسوهم ءاعدتلا ىللصدست اه ع ف مي اوهىذا ا!ىوقالا

 لصةلل اة هب 100 1 قمقعلا ناك انف جمال هأم و هءاعمللا لصهناىراذملا

 ىور نأ «ادرغمناك نادعدأن 1 رعو ةع كدب .الق ولراملاىداولا اذهب

 ىل-ههللا لوسر تعد« هذ ء هللا ىر سن اندسسلوق نمو ىاصالارخ[دةعانار لا

 عافت الاوهو ىوغللا عتّملادارأ عمقا ىو ر نمو » نا وعموم

 هنال جلا ىلعةرمعلا لاخداوه ىذا اروك ذا انار ةاانكا ىوتنا نا ارقاافاةترالاو

 وهال لى موس أ اهلاعأ نمهغارفد_همن طَقفد ةرمعل مرح نأو قد ,ةلسا عملا هداه

 ىورنمو#« نارقااىلعةه:ا1نوقلطب فا سا ارثك امهضعبلاف مث معن مو عقلا ةقيقح

 جيان ىلا كا ذن ءلك-سدقر امهنعهللا ىذررعن/الوقهنمو صالالوادةءادارؤالا

 ساو عمسامالا ك < لةرعو هلوق عمن لو بحب كما لوي هعمءرعنبا نأوأ هدو

 سكاف ءاهل ل .ق هنءهللا ىذر رع ا ناقىاد سلا 4[ ؟«ىاكلذ عمسهنعهللا ىذر

 هدحو ميس ايىب ار عنب |لاتذ ةرمعلاو بلاي ىبلي لسو هملعتنا ىلص ىلا عمم هنا كلامنب |

 هللال اوسر تءمءانا.صالا ابو دعبامهتعهتنا ىذر سنالاةذ كلذر عنان ع ء سال لم

 ىلال فيد رات !لاقإ واعبج امهمحد رصد ىااخحب ووو ةرعكممأ كما ل 00 ىلص

 كلذوةرهعلاو مي انىلي وهو مو هملعهللا ىل هنن! لوسر رم ٍخ,؟رناو ةلط

 اًقاطمم رجا هنا لاق ٠ نمل ادوىا هلاخقام سالفه بلعدتاز و رع نبا هلافامل تشم

 ن نوفرصرأمْنيِمعَدل حب ىلا لوز ىاءاضقاا نورظ:ن  اًاطمأما رحانيمر 2ىا نياهموهنع

 ماين ا جولا لو هيلعمقنا ىلصءءاذسىا نارقو |عتتوادار ةانعا همااقلطملاهمارحا

 ََن نوكيا هم نأ ا!ىدههعمنم هو اعمممن روكمذ ةرع هما رحا لع نأ هعمىدهال نم

 1 نوك.الدب و « ةرمعلاع نمل ضفا يماو هعمىدهالن *لّصفا ىدههوم نءنالادردم

 رك ذمال ىلا انحرخا هتءعهللا ىذرةشناعز ع ناديشلاو هاوراممهمارحا اوقلطاةءاصعأا

 لاح هوهساوناكث او د مع اعاا عمكاذ نورك ذيال مما تال نع ب بءدحأ ع نكد ةرعغ الواح

 مارحالا
 هيقتامحالر 2اف ال2 تق وفدا ءلاالع ناك هنالناو ءطاةأء-ن م غلبا لو هملعدللا ىلصهءطا ناك ىذلار طا ىفلةعلاو

 لاقتلا لج رلاةصق قوبجاةؤبنلال' :الدفو مد 26 افس بيسعلا ل_عجاريطنيطا اقاخريطتو معلوب 00 ةيلكلا كلذ لبق

 || هللا ىذر باح اووهح رخل سو ه#لء هللا ىلص هنأ هنعهللا ىذر فاش !انءاماءاورام

 ظ
 ظ
 ظ
 ظ



 ةنالفايل اًققمات ًاءانادارأفاه راقىف ر 1ل- وهءلعهللا لص ىلا هللا : ىلإ أبا ىل ى دش ىتح كب نم وأأال لو هس دو هناعهّليأ لص بتال

 صربالاو هك الاءاربا ف ىسيعئلراشإ سو هماعهل |ىلصىناانالصاحطاواهمامتإ ةصقاات مدع :وكد دعسو كدمات اهو

 دهعيلو ةموعسملاةاشلا عارذ مالك ىف اناا م هلاصقت ادعي تمملا ع نءمءزلساءامحاو هلداجلا ملكش دازو قوملاءامحاو

 سس لا ا ل ل ا

 هللا ىلصهللا لوسر عما :برخ تلاعاهتعهتتا ىضر ةشناعن ءلسم قواد. م مارحالا

 لعق. او رهعن لهي ندا ارا نم و لعفءاذ5 رع وج < لهينأم هدا ران ملا ة فلس و هملع

 ىدهوؤم٠ نكي نم مهل لاقل بو هيلعملت ا لضفلاءايبو# هل قامو اذ هنبب عجلا رظنملف

 ىل-«<لبةرع اهلميعالف ىاالف ىد_ههعمناك نمو لعفملفةرعاهلع 2 نأ باو
 مرك نأ ىد- مههعمث اك ٠ نءهىعأ هنا رطاا ضهد ىفءاحو «* نأ ارةلارك ذيلو اح همارحا

 اح ىعالةل دا نمل_هنوهملعهنلا لص رختاءاورلا ضعبىفو «اعمةرمعأا ويتلاب

 مهتم أكن اصف : ةو رمل اواهصلا نيب وهوءاضقلا هيلعل رمفءاضةلارظتن ةرعالو

 هءلعدتتا لص هنأ باوصلاىدهلا فو « ةرعو عع نأ ىد_ههعم نكمل لو جمان لأ

 اه-مثملح د لحمل وثراق وهذ ما رحال أش أنيدح ع نماعمدرمعلاو اني لا رحا ل و

 ل !ةضمفم ملا ص وصخ اهملعت تاداك ادوسا اوأمه س وادا وافاوطامهافاط و اهدج

 ىسونيذا وطفاط مل و ماعدت ىل_ص هنأ دروامو * ثيدحلا لهأ هاعبارتاو وتلا و

 مَدَقنىَذااىاةرمعلا 4. لع لشدأ مث هدحو ماب ىالاقن م طلعو لاه # حمد نيرعس

 ىا يل اهيلع لخدأ مت ةرمعلاب ل لاقن هو + هللا هجر ىووناا نءتاءاورلا نيد عملا ىف

 وهو ىاهمارحادهرهتسع مئاكسن همقني_هنملاةاطءاما رحا 0 رحآ لاق نمو* مدة: اذهو

 ميسا لاعايىفأهنأ هيدارأ يحس ادرفأل اق نمو« هنعدتلا ىذر فاشل اماما نع مدن أم
 لو هملع هللا لصدتنا لوسردرفأو تاباورلاضء.فام ل#ئاذهو الاع اةرهعللدرفد و

 ىلم«ةديدشةراكن همفوادجٍبي رغث يد هنا لاف ظافاللا ضع نا ىلعر معلا حا
 كد هرشال كما ك.يلوهالا كميل لاف 0 هلق ليقشس ان ادعب ىأ ل ءوهملعدللا ىلص

 قاخلاهلا كمال ذ ىلعداز هناىورو »كل كد رشال ال او كالةمعنلا ودجلان كيسا كل

 نوديزي هعمسانلاوةروك ذملا هّتدبلت ىلعاترو اديعت اقحكيباداز هنا ىورو ىاه كبل
 هر روهشلا سيات ىلع ةدايزلا ةه اركمدع ىلع اند ألدّجسا هب دو مويلع رك من ومص .واهيف

 7 يدي فري اوك دوس وكامل اهيفدبز ابرام معهتنا ىذر رعب اناكف 0 ةمدقعتما

 أي نأ هسهأو ماسلا همل ع لير يجلسو هملعهقلا ىلص هان ًأو«لملاو كيلا ابغرلاو كيبل

 هع هللا ىذرى هل ادااخنيدبز ندؤ جيطسارل اعشنمةيملتل امن ١ وصأ اوعف :رثثأ آ هءاصصأ

 اوعفريلفكباعصأ ع لاقفمالسلا هيلع ليرب ريس ىف ان لاك مل وهيلع هللا ىصدقنال ركع

 ةناجدانأ ةلنإ دملا ىلءلم ءوهملع هللا لص لمعتسا و « يملا راعش نعام ةيساتلا مه اوصأ

 كج 5 و © هذعهللا ىذرةطفرعنب عامسلءقو هنعهللا ىذر

 امأولوهيلعمقنا ىلص هريخأ هدم
 ىباة-:©2تناكف ةدئاملال و“ ور

 او:ءاكلذلو ةمعنال لمشارسا

 ريدقت لع وابا و ورقك املاههس

 ىسنعاةوعدةباجا ىهذ ةماركلا
 انسناكلذريظنف مالا اه. اهءلع

 نيحصتساعلا | ملل .وهملع هللا لل

 انهن موقاا 1 را تح

 ءا.فخالوزنعلا ةضشب كت ناكف
 اغدذ ةرششعلا نم لقاماعط هنا

 مهتمعوا سانلا الف دكريلا [[ 7
 فااءاهز مهو هلا مايعطلاو

 نم تاززن ةدئام هذ-هف فذو
 لهنا لاق كرايم ماعطو ءاوسلا
 دءعوالو ديد متثوديناكف نك
 دسالو ةنتفالو ةزحمالو ديدشتالو

 ةمعنلانارفكربدّةّةيوتلا باب

 ئورو ةضحم دمعت تناك 5
 هللا قر .ة ةريرهى أ نع قهيبلا

 ىأرذ هادال--رقالاك هنع

 ىلا رن ةحاملانم هت بأه

 هنايهاتانقفأش سل ةيربلا
 ادافزيختو نمتنامانق زرامسهللا

 نعطن حرااوارك ىالمةنفملا

 اهحوزءافءاوشءوامرونتلاو
 هرعت وب ءلاتماّقذ ىحرلا عمو

 نينعطت تنك اذاملاتةباسلا
 رودتلام_هاحرناو هعيش

 1 ا و ت6 7 تسمح حس جوت

 تاعفاملاف ملسوهمملع هللا ىلصهننا ل وس راكلذرك دفاهاو-ام نكس هو ىجحرلا عفرف ْىلهالا اع و تملا 0 مناة قد بصت و

 مولى لاترادلاهوقك رول اورفومكن ايح مكل ىل هام ثا ازاماهوقك رثوللسو لعد ىلصل هو اهتضفنوامءذرلاق ىعرلا

 امون رولك ًاتاهيكشت أول اهنلاع 6م وب قنانلا همفتعامفر عب نأك" هنأ ن نم مالا هيلع ىسبعهيطعأامامأ اوةما.قلا



 انس ىطع ا دقفد#ب لك أاع ولك 1اعصخشلا ريض ناك فا مةتوك ثنا ىتلاوكلاوحأن متاميغملا ىا مكس -فذورخدت

 ءامجسبلا ىلا هعقر نم مالسل اه !عىسعهمطعأ امامأ اوتاسغملاه :رامحآن مه "هلو م دقت وىهع الامال نم هل و هءلع هللا ىلص

 3 ةدابزب وةاحام 1١ عامسوتاجردلاديزا قرت ا!قدازو جار ءملا لل كلذ اناا لو هماعهللا له انس ىطءأ دو جوهو

 تس سس سس مس صصص سس سس ب د ١ كاملا ةعئر دفا
 8 3 221211111 / 00000 - [| هريجالا ق هربا ةعقر و سم

 تاسرأو ةغفماللا ىذف مهنعهنلا ىذرركب أن يداهداو امهنءهللا ىذر قي دصا اركب | اذ_هذ تادهاشلا؛ةسدتملا
 وح وش ن أدعية ضب رعةفرغ ىارغثتستو لستغت نأ اد مأف سو هيلعهلثا ىلصديملا ا

 لعفت 1 مدلا نالم_سكالدي عنمل اهطس و ىفهد_ثلائدف ق رظاكال# ّق !رط طدرت ونطق

 ا هللا لعقد رطل اءاشثا ىفا هع هللا ىضر ةشناعاسذت ديس تضاس مو مرتو ضااملبا

 ْ ةرمعب لهأن مق تنكو تاق املاىراخلاىف قفدرمعبتم .رسأدق تناكو ءا رلا نكي فر رس

 ءاحدق ول )وق ا «ةرمعل ىلع عسا لخد هو ل بنت نأ سو هم و هءاعهّللا ىل هللا لوسراه صأف

 ىفوةشئاعاي ليكي املاقف ىبًانأوإ ودب اعمننا ىلصهتالؤسر' "ىلع خدتلاه امنا

 ىباع دكهم حج رخآلياتدد دول هللا و مث تلق تض>- ىا ت سف: كلل هل امها يكس أم ظفا

 لدّم_ساوىا «*“ مداآت ا ىلعهللاه تك ْئى *اذهفكل ذنياوقتاللاهر هاا اذه ىفاذه

 نم ىلع هءركصيأو مدآ تاس عسجب ف ناك ضان ا ىلعاذ_مبمقتا هجر ىراضلا

 لاق ىلصأ الت اقكنأئاملاق ظفل فو ل_ءئارسائف عقوامل أ وأ ضءلانالاق

 را ىلهأ تلعن امكملعهتلا بتكمدآت اس نما سات اان اكماع :يسضال

 يي نيضقت كنف لعاب رتواهلاعأ !نم ىف ىرشنالىا كيئرعىضفرا“ ه ءاورفو

 تلا نيفوطتالكناالا ضااحتنأو جاهلا ل_ءفيام لك نيلعفتىا حالا ىذشام

 لضئاح مهودق ةرهد تةقرق فقاوملاتةقوو 5 ةرمعلا ىلع بت لل |تاخدأىا كلذ تاهغذ

 ريظأف هس وأام ضعن لمصأت

 سقف "4-1انوءاسنالا همتوأام
 هللا لصا دع اندم صخ

 مجركم )ا صتاصخ.٠ نو لسو هلع

 ميلعءا.هنالان ءادح أ هطءيلاع

 كلذ لمصفت و مالا اوةالسلا

 مامالا ىو روردعتموأ رسعتم
 رباج نعامهريغو ىراذأ اودجلأ

 4ع امهنعهللا ىذرهَتلا ديعنبا

 لاق هنا ملسو هساع هللا ىل_ص

 ىليقدحا نوطعيملا دهن تدطعا
 ةصاخه موت ىلا ثعبب ىنلك ناك

 دوساو رس لك ىلا تغعدو

 دحال لم ]و مانغا ىلتاحاو

 ادووسم ضرالا ىل تاء وىليق

 ىتمأ نمل -> رامأف اروهطو

 ثيحلصدلف ةالبدلا هتكردأ
 ىلبةنمناكو ةباورفف دازناك

 ةياور فو مهسناك نول صيامنا

 ىلدي ىاءاسالا نمنكيملو

 بءرلابّترصنو هبا رح غاس وح

 ىففذتي ةياورفداز رهشريسم

 لاَةدَدو رملا وافدلابو تيباا,تفاط ةق رع ةمشعل.ق و 1 م . ون كاد دوىات روطا ذا ىس

 ىناممضعبركذو * اهج كتر عو جنمتال-دق ل و هءلعهلنا ىلصهللا ل وسو

 ل<ناكو ةشناع لسة فش عم ىذا عسب رساس هللا ىذرةشئاعلج ناك ةخلاهذ- 8

 نأٍل سو هيلع هللا ىلصمافّكلذ بيسي بكر رلا رخأ راصفاهلجلقث عم ىدثملا* ىطب ةءقص
 هءلعهللا ىلصء ا ةيفص لح ىلع ةشداع لج له نأ آو هشد اعل ىلع ةيقص ل جلع

 كليو ف فخ كلمت ادبع مأاءاها لاف اهرطاح فطعم سدا معهللا ىذرةشئاعأ لس ,و

 اهله ىلع كال ائلقنف بك رلاكا ذأطب أف ءىطب هاهو لقت ةءقص لو ىلا عمد رس
 لسو هيلع هنا ىلصلاةفهلنال "مكن أ وع رتكنا هلتااقف بك رلاريس اك ىلءاهللجو
 ىضرركي وبأ ناكفتلاق لدعتال لاف تلاق هللا د.عمأاب أ تنأهتالوسر ىف كد ىآ

 ةريسم نم بع رلائادعأبولق

 دك ا ا مل وهءاعوللا ىلصهللال وسر همالذ ىب 6-و ىلع ف مطاف ةدد هنفهنعمللا 2 ل ةيطوش لئاءزهو ريش

 لععاو ثا ولاق ه«يلقسأ نءمىداولا ىلع افرعثالءاربغل اةأر م١نافاهعدلاةةتااه ام 2 عل
 ُ ْ : ذانهد_-و ناكو لي اقاطم

ار ىلا "نم زو لسو هيلع هللا لصدتلم رهباعىذل أريعمل ادققح رعلاهلل اق ىا ةعاؤثل |تيطعأو ركسع
 امهدازى

 نآكو امش هللا رسشي ال نأ ى وذ ىمالامتراتحاف ةعافشلا تيطعآودب ءاور شوف قوملال وهن مسالا هد ارا ىمظعلا

 هذه هصئاصخر صح دارملا سدلو ةصاخلا ةعامتشلا ةعامش اامدا رملا اذه ىلءذهنئاال اهل االث د مشي ناو مكس ىهف هن اود فو
 مدقتملا ثيدحلات أبا ور ضعد ىفء اح ىلا لو هيلع هللا ىلصدصتاصخن هدر واما الفدا :وهفمالددعااّنالدر وك ملا سهلا



 نسا

 كريعب نيا مالغال هنعىلاعث هت اىذرركب وبا لاقفركي ىنال مالغ عمريهبل كا ذ نا حصو

 ُط و تأان هي رشيد او هلدتدسا وربع ة حس هز هرعادقو رك والاقنوح راملا هلا ض لاق

 كلذ ىلعدي نبال مست و عئصيأمم رهااذهىلا و رظنالوق وق ,لسو هل ءهللا ىلدهللا ل ]وسرو

 ند هعصو وس عءاجتاض لس ,و هملع هللا ىلصهلئال أوس ريل مار نا ةياصعل ١ ضد : غلب اما

 انانتغن دوه دوهمع ىلا ءئهلا !ىذر كا ىلإ .وهماعهللا ىلدلاقذ ل و هماعهللا ىلصديدي

 اصب رحمالغلا ناكحدقو اندلاالو كل سل سهالا ناذ :ركمانأأب كءاعن وه مالغلا ىلع
 هللا ىلص لك ًانهعم ناك اغاخ وه هو هيهلل ا ءاجدق بهطءا دغاذه و هريعن لضنال نأ ىلع

 ىذرلطعملا ئناوةصق قاف اوهيشْاموعم لك أن نكن مو ركن وأو لبو هيلع
 ءاسنالا ىو 205 يحن ريعبلاو كفالا ةصت ف مدق ة:امهنأش ناك اذهنال ىام ولا ةقاس ىلع ناكو هنعىلاءث هللا

 ماكلا عم ١ 0 هللا ىلصدهقنا ل وسرلا-ةفل سو هياعدقلا ىصهلزعم باب ىلع هتان !ىد هدا الا هم اعو هعم

 فك تامدو 5 ١ تسب الأن ررشن اك ابعقالاأ ..تدقنام لاقف لعام نمأسس دقت لهرطظت اركب ىلال موهسلع

 آو ١ 53 1 امهتءىلاعتهقنا د هر سقدماو ةدامعنب دعس غلبالا و ىميعتاا اذه مالغا !لاةفد.ف

 لاو 1 هللال اوسراام مدا او لك ىاالاقو لما 4 | تسرع ابل و هءلع هللا ىلصهماما ازا

 مناوخ 8 5 1 !ىلإ مل_سو هملع هننا لص هللا ل اوسرلاةذابناكم لم ازه_هوذا دغلا تاضك تلم از ن اانغاب

 شرعلا 59 رس 2 د فو 0 ىلسص لزم ها [مكءلهنلا كراناك.ةاهازب هج راق اننا هارب هللا ءاح د5

 ّم ىااهب ل_ستغان اد ل هب ىايسصلا اهب ىل_صو "هل هللا كانا مت امف ىوط ىذب

 نم ىتْملاتقوىاارا ممةكم لخدوةكمرهاظ نيل اهلزنو ل وه اعهللا ىلصراس

 ىتلاىهوفرص:.الد سعوا لاف دما وفاكلا فب ءادك ة ةسيلث ىهىاااماعلا ةمنثلا

 قيل زول وعم لا وزخل ات الااهالاةد ىلا ىهو ةكمتريقمالعملاىلااهتم ل
 اورق م 3ر0

 [ىدولاءإ و تدل فائمد_.ءبا نماعصمأ ارخادصنملا ل ذو مما نكس هم مول لو هءاءهلنأ ىلص
 . .٠ و

 لدااإو زر" 5 هدأ مكمج ا رصبأ اذا لو هملع هللا ىلصناكو مالمسلاباسن" ”الا فورعملا ٌةِمُش قب باد وهو
 انو مدا هيت | 1 نم ههركوهف رش نهدز ارب وةباهموا_هظعتو اهي هرمشتتيبا! اذ - هز مهللا لاك تي لا

 شدا هللا ى م , ةاصع م ىلا.هزهللا ىذر ىفاشلا انهاما دسم ىفو اريوامظعتوا_عركتواشي رمش ةهرقعاو ا دح

 ثروات هي تيبلا ىأراذا ناك ل سو هيلعدقلا ىلصىنلانأ عب رحوبانع لاس دمعسانربخأ هنع

 ” ةهدنم# 7 ةكملخداذا لو هلعهقلاىلصناك ةياور فولاتيبل ااذهدز مهالا لاكو هيدب عذر
 مالسا اان رانك مالسااك نمو مالسلا تنأمهلالاقوركوهيديعفدتيبلا كر م

 اعيسوىاتيبلابفاطددسملا لس 24 لع هللا ىلص هل اوسددنء و مللاثيلا اذهد :رمهالا

 0 | عافترادنعت :يماناتد لاف امهنعىلاعت هللا ىذز هلل ادد بعنب راج نعف اينقام

 رخانأد بق دصسملا ل خدم هّمادار حان ف دصسملا با سو هم و هلع هللا قلصوىنلا 5

 لس .وهيلعدلا ىللصغ رفاط_فاعب رأى دم وان 201 اكبلاممانمع تضاف داش ال دوسالا

 ددح دائما ىربكلا نئسلا ف قويسااءاور هه وامي حمو هيلعديدي عضو و ري البق

 كم مدق لو هب وهياعهللا ىلصهنالك !ءاعدملسا هتاح ار ىلع .وهيلع هللا ىلصف اطلق و

 مدقمل ب .وهيلعهللا ىلصدللال وسر امتع ىلاعت هنن ىذر سا معن | نعف قىكمشا وهو

 ْت لح ١



٠ 

 نام

 هفاوطنم غرفااف نسسع هلثسا نك رلا عى أ اءإة متل ار ىلع فاظذ ىكدشد وهوتكم
 رهودابز يب !نيديز هيدزف:ثردطا|ادهناءدر ودواد وبدأ رزوعكصر ىلصف خانأ

 ىالو عادولا ةسىف ناك كلذ نارك ديلا مءىلاعت هللا ىذرت ساي عنب ا نأ ىلعف.عض |
 ةضاقالا فازطو مودةلافاوط ىهىئاا ثالثا ا متافاوطنملؤالا فاوطاا |
 فاوطق نوك. نابلقالا فاوطااري_غىف كا ذنو تح,نأىئبنف عادولا فاوطو |

 فاطلاق هنأ :عل سمىامالو هرباجن ءمد-ةنامىفاميالف عادولا فا اوطوأ ةضاخالا

 هلوةودولأ سؤ سال اهاريا ثدبلابهتلح ار ىلع عادولا ة<ىف لسو هيلع هللا ىلص هنن لوس
 عسرأ ىف هتئش ىل_عىا ىثمواطالا ب راقت عم ىنثملا عرمس ىااهنمثالثىف لمدو
 لافام ءاضقااةرعف ناكل مرلاءادّ او ةفوط لك ف دوسال ار ع او ىناسعلا نكرل السد
 هءلغهللا ىلضدللا لوسر مص حاذ برك ىج مهمنهو دقم وق مكملع مسكي ادعت روكرمشملا

 ىحلاَن !معزنيذااءالؤهضعبلمءمضعب لاف مث ن هو مهدل تنوكرشملا ىرياكلذي ٍلسو
 تراصف كلدك اولهذة حا هذه تناك انو مدقت مادكواذك نمدلجأ ءالؤه مهتذدو دقأأ ١:٠٠

 اهلءقمت هديب هسا هنأت ث ود وسالار عالق 6-0 وهيلعمللا ىلص هنأ تدثولاق همس

 ىلا نك رلا لمق سو هملعهقن ا ىلسص هنأ تدث لو نعيحلا ليقف هنجع هلثسا هنأ تدثو
 لبو نآب هس هنءىلامعتدتنا ئذرىفثاشلا انمامادتعو ها هاهسا نيخمدي ل-.ءقالو

 لوسرلمةتسالافاوه:ءىلاعت ها ىذدرعنبا نعىفاشلا انماماىور هيدلساام
 0 سو ه.لعهتنا ىلهناكو الد وط هيلع هيسفش عضو مت هامساف درا مس و هءلعهلن) ىلصدهنلا

 انت كاب ررخاوىفا فلا نك رلانيبىااههننن لاهو ريك !هتناوهللا هس لاق رجا لةءااذا

 ى*مل سو هيلع هللا ىلص هتعششم . وراذلا بادعانق و هوس 5 :رخ الاف و ةسحامدأ ف

 امهئالىارععأ نيابة !نينكرلا لة بلو ةبعكل لوى د هريغىفراك ذالا نم
 ىدر روعل ملسو هءلع هللا ىلص لاف ومالسااوةالصلا هيلع مها ربا اندسدءاوق ىلءاسل

 تدون افرعضااىذوتدوسالاىارخلا ىلعم- ازتالىوقىل_> ركنا هنعىلاعت هللا
 || هملع قش نمنأا_دتاهقف ضه.هنمذخأو . © رنكو لاهو .ةةافالاو هلت افةواخأ

 هيلعهلتا ىلصدنتا لوسز ىلصفاوطلادءنمث ربك, ولام ينأ هل ن سيدوسال ارا مالّدسا
 ةرعكلا نيبو هش ماقملا لعج مالسا اوةالصاا هيلع ميهاربا اند ماةمدنعني عكر ملسو
 مآعماهييف أرق ماقملا ادار اوهون الاماقملاهب ىذلا للاٍباب ةهج لبقتسساىا

 || لعزاف مزمز لو هملع هللا لصل خدود اهنااوهلقو نورفاكللا اي ابلقتآرقلا |
 || تءزئلاكسن هنودختي سانا !ناالول لاك مث : مزمز فاهغرخأ م هس مهنماس رشفولد
 || تءزتنال باطلا دبعو باغ ن االول لاف ل_سو هملع هللا لدهن ةكم تف ىف مدقتو كا
 | ج رخمتهاةسافدوسالارع اىلا سو هيلع هلئا ىلص عسر مم نماسعلا هلع زتتاو اولداهنم

 || اقدصلا نب ىىسف هللا دياعاؤدبا هلئارئاهثنمةورملاوافصضا!ناآرقو اًهدلاىلا
 ىذلاهميعسنا هنعىلاهتهثا ذر ىفاشلا اماما نعو هريعن ىلعأك اراهمس ةورملاو
 : رض نم طاغ ىسل!!ذه ىف ريعمأ ارك ذ ف ىارتسعب ىلعال هصذق ىلع ناك م هودلةأ فاط



 ناو

 | لو هيلع هلت ىلص هنأ ىلءلديهريغو باج نعتاناورل ضعي لاق مهضعي تورم ةاورلا ||
 ملسو هل ءهّللا ىلص هنا وأ هد ردمدو رملا وافصلا نيب لعل وةو رم اوافصلانيباشام ثاك |[

 قالا ف بكر هءلعضائلا مسدز|اماف هبمدق ىلعتارملا ضء:ةورملاو اهئ نيد ىس

 نيىسلات ان وعز كموقنا امهنعىلاعت هنن ىذر سام نب المل#قدهنا كلدالدب و

 اوقدضلاةفاوذكواوةدصف.ك لمن اوذكواوقدص لاق ذةةساك ارثورحاوافصاا
 هللا لصدتنا وسر نان ىلا ةنسلا ناف ةنسب وكرلا نأ فاووذكو ةن-سىسلان أف
 ف رخ دس د#اذهد#ثاذ_هنول اوقب سال اهيلع رثك اأف ىسلا 0 1 75 هملع

 انأق هيديزيي ساننلا برضدال لبو هيلعهتتا ىلصهلتا لود ناكو ثوبسلا نم قئاوعلا
 لس ءوهلعدللا ىللص هنأ ىلءةلادإ | ثيداحالا نيد عما لصعاتمب ودبك رسأسنلا هماع رك ٠

 راضو هدشبكر ل_بوهءلع هللا ىل_دهنأ ىلعةلادلا ثد داحالاو دو رااوافصلا نيب ىْمأ

 ةيهكيلا لمةةسواةصااقربواعب رأى شع وانالث يت ىعسلا ف لهودملع هللا ىلص

 رصئوهد-غوز مخ اهدو هئاالاهلاالربك أهلا وهنثاالا هلاال لوب ودريكي وهنلاد_توبو
 نابضرتعاو كلذ لدمةورملا لعل عشي لان قريغنمىاهدحو بازجالا مزهو هدع

 اصلا نييىسلا فال تدبلا»فاوطلا ف ناك اسير ىشعوانالثب ناك هنوك |
 ءاحدقو مودَقلا فاوطدعب ىس لس وهيل عهللا ىلصهناىضنقي قانسلا اذهو ةورملاو

 أ اوتد.لافاط ئاثالثًأضّونهنا كم م دقن ي_-هيأ دبا لوأفح لسوهملعهللا ىلص هنأ

 ناهتلارئاع_نمةورملاواةدا!ناىلاتهلوقلوزنبيسؤ لسمو ىا ىعساارك ذب
 مثلو فاسا امهالاةيركلا طش ىلءني-:د!نولياوناك ةبلهاذا فني رحاهملا

لا عسمج َّق مودعم
 سما وأ

ساملكفو ىهاوتااو
 هللا ن«هغل

 ماممئثفأطخ اولهنال ىلع:

 كاعثهلثاةءاط هسعاط نك

ل وسرت ا عطي نمو ىلا عت لاهو
 

 مهياعهقلا ينأن يذلا عم كئاواق

 اوئسنل |نم
شل اونقدما

 ب ادم

 ف ماعاذهوذيتالا نلاملاو

 لودسرل اب اههأ مد ء.طملا

نمو لسوهيلع ين[ ص
 مهدعا

ءذ_هىفة..لاف عو
 تاورادلا

 اوركذدقوناديالا:'
يالاةيعماذ تاي

1 3 وناد
 : 

بوت نادر الاهذه لودر
 تا

 معو هءاعمتنا لضهنتال بسف ||| اوذوطدنأاوه ,ركمال_نالا ,هءاسالق نوقل# مث ةورملاو امصلا نيب نوفوطمف نوع ||

 5 وسر فوم نءةورملاو امهلانا ىلاهتهتنا لزئافةءاهانا صانمكلذ نأ نوربةو رماواهصلا نمب
 3 انوسرلا بح ادد ناس
 ديعلاليلقلمو هياء ور

 مرحأ نمناكو انا نول ّيةءاهاجلا ىفاوناكراصنالا نا اهلوزنبسنا لمقو هقارئاعش 1

 نيح كل نعل_سو هءاعدتنا ىلصهقنا لورا ولأمم-مناوةورم او اننصلا نيب فوطيالةانمع
 سو هماعهللا لصرعأ مث ةر الا هظلارئاعش نم ةورملاو اهلا تانلاعتت هتلا لّرئاقا اواسأ

 هيلعهلا ىلص» سحأ عم“ نكف منان رهعلام رح نكي ملنا و ىالالالا هعمئدهالن مأأا

 هللا هجر ىلءهسلا لاك | درمو أانراف ميتسارم رحافةرمعلاب مر هعم ىدهإل نم نان سو ظ

 ىلعاذكو هللا »_,ءنب ةططالا تعىلاعتهتت'ى در هباصصأن مهعمىدهلا قاس كيلو
 هماعهلنا لصءصاأوىا هدقامأن وهعمىدولاقاسدق و نول ١ نمءا هن دح ووهللا عزك

 مرام لك هل لق ةرمعلا لمعي أ هنالريصقتل او قاف دعب ناك لال>-الانرك نم رلسو ||
 3 ودلا وهىذلادب وركلا 0: ودىلا كلذك قس نا وطظرخلا و برطلا وءاسنلاءطون نم مرحما ىلءأأ

 هقن روو رد ١ وناكم سمن الدب و رلام وبهل لق وجت ان مرا ليفة طا ىذ نم نماثلا ْ

 | نمرل اكل دفا ءاملا ناد ومدعلت اف «رعىلا ةكم نع ممم اهذفرهعم هن وامدع و ءاملا

 ادرقم وأ انراف ميتا ىاهم اوحا لعق نآىدهلا اهعم نم لس .و هيلع هللا ىل صرصأ و !

 | نآىورولاف ىدهلات ةدامترربد: ساامى أن متا.ةةساول قع. لاقى

 ةو امو



 هلأ و 24
 ؟>وىف ثزحلاف رعو

 1 .  باعهظا قاف هللالو

 عب و ايلات هل طن
 --- ةلاملاذا ىنارغ
 ىدح ةمظعو م ثدحوت 43 2 و 7

 هساو

 4 ةرخألا ترك ذو ءااأ
 تاخد نا ىلنال "ل. هه كارل

 ,. دفدوكت "تنأن ةنملا
 هذه تاق رو ةنيسن :

 بالا

 0 هم ةركيع. «نءاشياىورو

 3 يلع هللا ىإ_.م ىلا قفى لامع

 كئماسا نادت ىلالاَتز

 موو 0 1
 لالة

 هرطا

 اا 1
 20 هم

 م ا لك هنلالوسر

 ِ ف ةربعلاو هلم | ىف ىمتنا

 ببسلا صومزمإلا < الام الا 0

 ثدح :

٠ 

 0ع

 1 قسأ ل تربدتساامىسعأ نم تا.ةدساىف اول لاق همعسمتال لسو هدلع |

 ورطقد 8 دأر ذ رزقمىلا قاططا ةءامصل !نمعج نع فلن ل وقلا اوح كال ةلافةرع

 ش ا ىمىلانوةاطم .الم-منا هم هءمقوىا ا هحرؤو طول
 ديءاسناا عما فيكن !مهدا علاش, نأألا 00 نمنومر د مممال كساب مارحالا ١

 نعءو تابا و رلا ضعي ىف أ سام ياما رحال اداه ةرمع ا علعبتت فقركو جيلساب انمارحا

 ناءّدءوهو لب .وهيلع هللا ىلصهتنال وس ”د ىلع خدتااف اهنع ىلاعتهللا ىذر ةشناع

 صعاب ساننا اثم ات درعشاموأ لاةذراسنل اهللاوإ>داهللال لوسراكضغأن |١.صتاقؤ

 نعرض أتاوف ع فسأت ملا تاءةدسا ول مل و هءاعهللا لصدلوق |وقو نودّدرت م-هاذاف

 || نأ ىربهنال هنعىلاعقدللا ىطردج ا مامالا لاف ادكخ عرشلا لاصمو نيدلارومأ
 ىلع قةشأدن وكس !هملع فستانا ولخذفأهن وكل عقلا ىلع هدأت مهنأب : درو ل -دذ١ أنقل

 ىف ل.بوهماغهللا لصهلوقو لال الاماره سما را ىلعأم < هدامشىف هءاعكأ

 ||| اناا ظطوظس نمظ- تاوف ىلع ىف دأنلا علو ناطمشاا لع جفت وأ .مصأ| ثد دولا
 ىلامت قادم اييطخ ما ةلاقملا كلت هفلباسال- .وهملءهللا ىلصهنأى ورب 5 فااذتالو

 وى مع 1نمتا..ةدس اول ودلك امنا ًوهقئانمكلع أهلا وان السائلا اهيأن ولعتف داما لاقذ ْ

 جم اانيم«دقوةرعاهل ع فيك اولافةنآو دىف و تال-الوايده تةسام تريدةساام

 نار كل الها اواعحا و همك سما ماولل. 0 ملسو هما هللا فص لاقف

 نمهناكو ةرمعلا ىلا يلا او فف اولهأو اواهفدن مكس عا ىدلا لثم تلعف ىدهلا

 ايلعناف مهتءىلاعثهتلا ىضر ىلعو ربزلاو يا ركب ولأ ىدهلا قاسم هلو
 نكيلعنءلاسنقا ىشرر رباح ع نيو ىد هه عمو نهأا ن مك ىلا مدقههجودتلا زك

 هللا ىل-صهللال وسر ثدي ١و رؤو ةحلطو ل_سو هماعهلل ا ىلص نأ ارم ١ اري-غىدههءمددأ

 لاو كب اصصا لح اك لحو تدملانفطوقلطأ ههسو لا مرك ىلعل لاق مل-_بوهملع

 ىناهللال وس رابلاف كياصص لاك لحاف عج راهلاةذتالهأ اك تاله ننال وءراب

 كعمل اقف د كاوسوو كدبعو ل. هبله ا علغأىلا مهألاثم رس نيستا
 اًذهو هما ارحا ىلع تث و هيدظ ىف 3 _.بو هيلعدقنا ىلصدقتا ل وسر هكر كرش فال لاق ىده نم

 مدقأم اعنا اورد «ن عتبان 5و جما, نأك ل سو هيلع هللا ىلص دما رحانأ ف عب اراض

 هنالمد هب هئمحم م رشأت ىدهلا نآبىده عم نكي هنأ ١ ورب و ىد_تهعمو نولا نما

تلا لساقا لوما لد
 ٠ ديؤدو هيا ياارب لاقت ودلع

 نمي ان مرت ىلعديم ظ ىنلاهبفأىذلاو ١ نمههحو هللا مرك ىلعديمدق ىذلا ىدهلا ناك هضمد لوقكالذ
 ا هندي نيدسو ةنالث ملسو هماعهللا لضوالا بن ىنلافالاووىانأم ل سو هلعمتلا لص

 ُ ىدهلا ف هل هكارش *اكلذفااذمالو ةنديزيث البو ةعيساكا ىلءا نملا نم هنمدقىذلاو
 ظ هتيم دعوىدهلا كا فاتلاحال كاد لف سوميلعما لصد وكيت أزوج نال
 ب دقي صولا ةلانويا نمههحودّللا م 18 ىلعمدقا ل ىراكأا ىف ىذلاو



0 
 يكس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس

 تنأاك امارس كماودهاف لاك مل_سو هملعهتلا لص ىبننلا هيل هأاعلاق يلع تالهأعأ
 ىلا هنعىلاعت هللا ىذر دذ- رلولا نيدلاخ لسرا ناكل وهملعهّللا ىلص هنأ مدن : هنأق ىا

 عم رخ نم تنكف هن ءىلاءتهتنا ىض را رياا لاه مالسالا ىلا 8 رع ثادمهل نعلا

 ل .,هيلعملل ىلصهللال اوسر نا محا وبي مال_الا ىلا هوعدب ةروشأ ةمسا ةأثدلاخ ظ

 صلاقو و هناكمذ وكي و د.اولانبدااح لمي ندم أن ههد و هنأ مرك بااط ىلأ نب ىلع شعب

 بقعأ 1 نع :  كحل مةءلنءاثن هو بةهرلن كعم ب قعيث أ منمءاش ن مدل باحصأ |

 م ههحو هللا مرك ىلءاش ىل_صوانبلا اوحرخ موقاان ماناول دالف هوو هنا رك ىلععم

 مهمال سان لسو هم وه.لعهللا ىلههللال اوسر باك مهلعأر ةوان ديأ نيب مذ د مذ :مادحا 0

 ملسو هم هءلعهللا ىل_مدق الوسرىل اه:ءىلاعت هللا ىذر ىلع ذك اهدنا دمهتاسأف

 مالسا لاذ هسأ ار عفرما دصساس رخناكلا مل .و هياء هللا ىلص هلل ١ل وسر رقاق مهمالساب

 ىضر ىرعشالا ىموموأ ىدهلا ق -10نم "لج نم تاكو تا ده ىلع مالا ناش ىلع

 هيلعهتلا لصبنلال الهاك ت اله لاق تالهأ جمالا نول نم مدقاملهناذ هنعىلاعت هللا

 0 ١ ودو ةورملا وافصأ وتد ااتعطف قرم نالت اة لاك يره. نمكعم له هللاه لس و

 ةعاطلاىل_ع ثحاذي" الا : فن

 عج ةماعئب موا ”اهنيضرلاو

لا عاطأن ملكن اوهونفاكمل
 هل

 تاحردلاب ناقدقنلوسر اعاطأ و

 هداعدم ءرهتلا كن ارماوةيلاعلا

 ىف ةعءاطإ ادا ارئلا ساو نلاعت

 قاسفلا ل خدلالا ونيششوأ دداو

 لعفت ةعاطلادا رملالب راثكل و

 بسح تامه ارتوتار رومأملا تاَمْذ تالدأ مدلل اق لد وهيلعهللا ىلصدنأ هنعىلاعتدللا ىذر ىموم نان ءنيذشلا

 لكلا ناد رملا سل اوةعاطتسالا نسل وتدم ءااءفط تخسحأ دقق لاق لو هيلعهقنا ىلص ىلا لالهاك لالها,تيرا

 3 روح ال هنالذد تاو وةح رد ىف ةة ريل ار اليم ناك سو هيلعمقلا ىلص هنأ همف و ريصقملا وأ قالا دعب ىال-اوذ وذو رم ا و

 لدلضافاا ولوذةما ناد دىوسي عم 0 ةرمسعل ا ىلا يس ع نمحسفلا ىءوه ب“ الز :و-لاةينأالا: رهعلا عموأ
 نكمل عمد دل ف ممل وكدارملا تاهمأىدهلا قس ن متل نمو. مهعمىددالو يماءاومرسا يذلا ةباصتلا نموريغ
 دعيتاو ةدهاشملاو ل ةرمعل] هةةرصمم اةاطمامارحا نم رحان مالى ان الاف ْن مءىلاعتهللا ىذر 37-3 ملا
 دهاشل ازاذا احلا نيكل تاخدأ اهمال ىا ل لاهناف اهنعىلاعت هللا ىذد ةْشل اعالا ةرمعلايىاتاعتتم نمر رحاوأ
 اهنالىامل بو هيلع ىلصىنلا تن ةمطافانثد سلا نءثو مّدقتاكةرمعلا ىلع يلا

 مكى عاكشو اههتعىلاهتهتلا ذود قددصا اركي ىلا تنيءامسا وىد_هاوهعم نكمل

 اهدو و هنافىا تلاد م .و هماعهنا ىلص ىلا اهتءىلاهت هللا ىذدةمطاف ه-هدج ودهللا

 يهذذ كاذب أ نم | اهنءىلاعتهننا ىذر تااقفاهيلعر كنان تاضك اواغوصت سا
 ةالصلا هلعاهتدصفامنءىفاعت هللا ىضراهيلع هلاشر 2 لبو هيلع هللا ىلصونناا ىلا

 توام قد لس لاك لس .و هماع هللا ىلصهنافا كاذباهرما هنأ مالسلا و

 هللال اوسرالاسةذ هسنعىلاعتهتلا ىضر كلامي ةسفا رسدلأسو "ىلعايك] دبا تهااناا

 ديال اديالل لإ لاةفعباصأ ل« و هءلعمنتاىلطكبستفدبالل مأ ادهائماعأ هد_هانمتم

 ةدّساو هعباصأن ب كمسشف ةنأو رى وىا ةمايقاا مويىلاذكه يلا ىفرمعلا تلد

 رك ىلا ىا ةفاضالابدبالا دبال لب نين ا ذكسم» يللا فةرمعلا تاخدلاق دوى رخآأىف

 عملا لئاسل ادا هنا ىلع لدن تس! ىفةرمسعلا تاخد هلوةببا مذيب رهذاا
 مهضعيل وق نك ةرمعلا لع نمغا رفلا دعب يسار ما رحالاودىذلا هتةرق-النارقلا

 ىرها نمت ا ءةةسا ىف وللا : ورملا ىلع 001 المخ 5007 7 ناكالا

قرلا اودارأ ذاواضعيمبشعب
 ةي

 دو ةدكاذ ىلع اوردققالتلاو
 لاق

م عم ءملا مل هو هءلع هللا لص
 ن
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 اهلمحاو لوولف ىدههعم سيل وكم ناك نفت رعاسجتلعسو ىدولا و سأ 10ترب رد أه

 ا عنةلادل معن ىلع لديثي دااد.اللم | ااذهائماعلأهتنال اوسرابلاَةفَدَقا ارسماةفةرع

 تاص+دا راالاق نآالا : اد :روعلا تاخد هلود لوفد باوملا نسال نكما هموم ورح

 0 ىلءلديهاك اذهنال ةرمعلا ىلا خاب مارسألا باتل يسار ماوحالا عم ةرمعلا
 اذمسق ىا كا ذ نان انشأ هذع باجاو ةرعهما رحاب! ةينا هعمىدهال نت عيساب محا

 تمة.لهاملاهلعتأك اماوةاضيا نسل كان نا ١صن اصخنم 3ك روعأا ىلا

 كلاموة فشلا لاق اذ_موروعفلارف 217 نمدنانولوقيو ياربش اىفةروفا اممرف

 ردى نا نءرلسم ىو منع هنا ذر فلات اناهذلان م«ايإعأ اريهاج و ىئاش !١اؤماماو

 1 ومس وهيلعهللا لصد#ت ب نادالالاةرهعلا ىل 6 حست نكي لهن لاعتامت!ىضر

 ىةباصعأاناصاخ سيل اذهلب اولا قفرهاظا | لها نمةفئاطو ه..ءهللا ىذر دج أ مامالا
 ىدقدعم .سرلو ميطايم رحانملكاز زوعفةماسقلام وب ىلاد-أ 1لكا ف اءلب ىاةمسلا كلت

 هفعىلاهدهللا ىذرةقا ل اوقنالاف موضع واهلا مان لات وةوعدما رحاباش:نا

 هنأ هدف وةمامشأ 7 ول نك اةزماح و اةنئسأ 00 رهعاازا وحنا ةأيوم

 للسو هيلعهقنا ىلص ضم يس اىفةرمعا' تاخد دل ]وق نهم دقن اعهنع اولا نسال

 | ناك نم ملك يام رحاو ئمىلا َنماشل |مومل اوه ىذأ ا ةيورتلا مون ساس ا هعم ٌض منو

 تأ اموءاشمعل اوبرغملاو رصعل او قع رهاظلا لسو هيلعقنا ىلههنفال "وس رىل_طف لدا

 ىلا لااا قادت ضر عطا اهب ييسر ةعبلا هلا تناكوىا "هللا كلتا

 ظ 0 وةالصااهءاعأت ةرغ رعلر عش نب مهيقدل ب درمان 7 وهنع عدلت !ىلص ماو و ةقرع

 دما وفادتلا تبا ودهّقأ|هنقان مه ١ ان اتا اراذا ىدةقلا كلت قلزوةفرع ع

 ءاضعلاوعا وصقل نا لصالا مالك ىو مدقناك أطخوهورصقلاوفاسقل امضن لمقو
 ْ اهّدلحا ار ىلءب طخ ىداولا ن طبق م تاسرف ل ى<الامهفوتدحا وةقامأ مم ءاءاعد1لا و

 هعضوانرل وا اوةماها1 اان ان ز عضوو ضارعالاولا ومالاوءامدلا ب رحتافركذ دةمطح

 عنب مددعضو مدل واو ةماهاط !ىفءامدلا عضوو هنعىلاهتهّللا ىذر ساسعلا هنعاب ار

 ةيلهاجلاءامد نم هنأ دبأ مدل راوضلاقذ لي ده هيلة يلظملا دبعنب تروا نيةعس ر

 نم رد و اريْشعا سنا ابل وهيلعهللا ىلصودوأ ًاومالسالا قدنبأ 000 وصوم

 | ل و رهملانةوهكلاوقز رلان وا ىذقو لالا عد "1 نا حري ريما ريغ ا

 مي وسرةةسوىا للعو زعمقلا باي ماصتءالانل_سوهملعمللا لطإرلا دا

 ١ مهغلب دق هنأ ساسنلا ىلع لحو نزعل دابشاو هن مصنعا نمل ضيال هن أربْسأ ١ وهل سو |

 ىلص هلوقك لذ نمو بئاهغلا دهاشلا لاذ غاي نأ ماو كاذب ساسنلا فرتعاف مهةزلرام
 ّ ايىفاذهكر مسفاذ#ه ه.كمول ةنمر 9 مكيلعما رسوكلا ومأ اوكا امدنا 00

 لواو عوض نومة باها رو ع وص ومىتدق تق ةملهادلا سن مى لك الا اذه

 هللاةنامأب نه دهرشساب كنائءاسنلا قهئئااو قاف كاطمل سعي ضاع ابنعضأءابر
 مك او قورعلابنهتوسكو نونو حبل اعد ناو قا ملك د نو>-ورؤ ٌمالهساو

 ' يرد تح



 م

 ةعيصابلابةف ندعنو تيذاوت غلب دقكنآد_مشناولاه نولئاك جنا. ىءتولعستلا|
 ىلض هنأ ءاج و تاَعثال دوشأف مهلا لماسذأ اكااهتكش وءايوسلا ىلا اهذرتشي امسأا

 فاد نب ةمأن بةعس وهو ىا كلذ نمدلاقام لكب دان راضانداسنم سم لسو هيلع هنئا
 اهيأانلةةعبب راشأ لوقو لسو هياعهتنا ىلصراصواّيصئاكو ةمءأنبناوصوخا

 ت2 فةاووهوهبخرصمف مدقناك ادكلوقب ل سو هيلع هللا ىلصهقتالوسر نا سمانلا |

 برش هنافهنعىلاعت هللا ىضو رعنمز ف دتداا ده ةعسرو لاو همل ع هللا لص هةقانردص
 مكل 0 ةفيومللا كسب ل سن نح 0 دنع امو رد فرص .قىلا بردمث يا ىلإ + 0 رودرا . ش 1 / و هددعتام :دفرصق م ءاشااىلا همم ى4و كت

 عاما ل اهو ناس - 1 : د دأب س هر ام مءىلاعتهللا ىذر رعووذ ل ءافاط هناهنء ىلا هقهنن ىد رفق وع ظ

 م اذا اود رزقا لهةمكمونز ظغاو ةعمن صعتاوصأ همف مهل موقىلءف اجب اباذاف هنومّوباوقلطناف تب قاروناوأر 5 ١

 0 هدااهباءلو يزل نبةعبر تدءادهلاك اللاق اذه نمت ىردتا نورلادءادمعىلاعت هللا ىذرر ع لاذ 1

 حمام دا - اطو 0 فرص افاوس سالو هنعهللا ىماماشت أ دقانا ىرا لاق ىرتام برشْنءالا مدو ةرها

 قتال 00 ةعبرىئأردقو مدق:امناكف ريما ةعب ربرغهنءىلاعتهتتاىطد رعتا عر عأ
 ه. اههعب ارا ءاينت ل 3 ١ ا 1 0 ا ا رسودت# نودي ىأروة لاك هيد ضرا ىلا اهئ ءحيرخبو ةمدخم ةيشعم ضر ىف هنءاكم انا ىف كلذ لق
 ٠ سادة عورملا ىلا ىلعاا د صةفرش ا ىلا ربرممد_:ءدبدد نم ةعماح 3 ه:ءىلاهت هللا ىذر ركبأنا

2 - 1 . ٠. 
 /ءىوسرله ور[ | | ١١] .ء 3 نا 0 ا : 2 ل هراء[ انااماو رفكلاىلا ناعالا نمي رع اور تةدصن الاقذ هع لاطعتدلا ىذر رك
 قكألو 3 ل "كلا مهأ مارسوا لاعب اب تجدو ريشا موي ىلا سال ا دش ىف ىل عقيد كلذ ناف

 را 7 ل ةماعهلثاىصمرت ١ | هب يسعدنا 0 ا سايعلاةج وز لقفل

 ىلإ ههنا 3 هل 5 1

 ف موضعا ىلا لبو هيلعمتلا ىلص هماي ص اهدنغاوراق مسمنالىا ْ

 موصن ءى بنا مل_بو هلع هنا ىلصهننا ل وسر نعهةءىلاعث هللا ىذرد :ر رهىبانعو

 ىذلا ةفرع مول موص حاملا سيال هنا ىلع اننا لدتسا اذهب وىا ةفرعب ةفرعموب
 ىصف ماه! نت داخالالو صا هتيطس سو هيلعمقلا ىلا ةجْحا ىذ نم عسا ااوه

 ناذا هرهظلا تقوىفنيةءو#ئامهال هذ أ.ثامهتن لدم و رصعلا ىلصق ماها مث رهظلا

 قناه اسددنال رقسلا عطق:ةماق ١ كك مدي 0 لس و هءلعدلت ١ ىلصهنالىا نيدماق او دحاو

 مول درهظلقان مةداص نب ءرمشغو ىذج اهب لصد ةفنماشلام 016 رخو عسبا رلاموملا

 ىدرىفاشلاانمامال اوةءامرقسلل عجبا تاواصلا كل رصد نما ارمصع ىلا عم تارلا

 ىلص#نا | ورك ذان» ءاهقف نا همقو(ل اوقا) مهريغل وقيامكسنللالر ل

 مدعلر فشلا عطق:ىاامانا ةماخألا ىلع همر ع عم عادولا حى ةعبلا لهي[ لسو هي هءاعهلنأ

 عقم ىف جااهدملا + ةملغالا لع مزعإ سو هلمهقل لمهن ئبا نمر ربو هناطمتسا

 دعا هكمىلاهدوعدعي وها كلذ ىلع همز ٌءاضنأ داو لسا ىلا حيان تى :وعد هذه اهنا

 انئاهقفلالدةداىلوالاوةكهىلاهلوصولالا هرقس عطس الو ىنرلاو فقول نم هغارذ
 ةعملب ا ةماقانثكم ءلدال لس وهما هلا ىلصدر ,ءادععب ةعيلب اةماقا ىفناطمتسالا ب ىاوحو ىلع

 ش هللائشرىفاشلاانمامادبلا بهذا لسما ىملاطبتسا مدا نير ذا مرسم عما

 1 2و 2 و و جس يسم ب رول يسم وو د يس دج جدع يمص ا وماص يوصم يح مص صاح حمجاو



 مكفراشع
 : 0 0 : هذاومكناوخحلا 0

 3 كلو اه 2 5-5 دم :|ا لا 1

 ندحإس ل
 1 و اهداسكن وه:

 هللأ ٠م

 براق[ مسفر «-فهلو.ر 0
 و هب و

 هنعىلاعتهثلا ىذر اكن امنا تير ذةو . ها ىف ككنللالر ثلا عجبا نأ نم هنعىلاعت |
 قلوقت املا ةفدش برأ اةرض كاذو دمشرلا نو رهعم جب ناك دقو هر فس وبانالأس ا

 هر روصةمرهظاا لص لاملاةذ لص ىذلاامفس ول وبالا-ةف ةالصلا ل.ق بطلت تسلا ش

 نب , باع ىثع» لاك مهمءىلاعتهللا ىذرةسراخ نب و هرج نع بش وصب ريشنءذ )م وأ ٍْ ١

 عمدت لوس وهلا ع و ىراممالا دع ودوهلا دمع :وةعجلام ول 2 و نمسمأل دعدانعا ظ

٠ 

 مه

 ١ لاقفثر وصقما رهط لص ما ةعج نصا ةعبابا م .وبتأف رعبا هيلعمللا لم ىلا ةالص

 ْ مو فةوولهنالتأط> ا كلاملاسةف ةالصلا ل_.قاها بطخ هالة عج لص ف فدوب وبا

 ْ هللا لص بكرم ملعاهقلاو اوفس ول ىلا ىلعهجادعتح أ ىف نو رهدب وصفءارقلا :رمسأ | هنال

 لاوزلا نم ءاعدالاةقاولزءلو هيلمقلا ليقتساف فق وملا فا ناىا هتلحارإ سو هيلع
 ىلمق نمن ودخل اوأن اتاقام]_ذفاوَد ودق رغم .وءاعدأ !لضفاثي د_طاف ,بورغلاىلا

 وهود جل اهلوكالملا لهل كيزشالهددحو هن | الاهل االتاياورلا ضعي فاك ةفرع موب ف ىا

 ريقلاباذع نكيذوعا ىلا مهال|موما ا كلذ دن اعد هلج نم نأ ءاحو ريدق:ئىث لك ىلع

 نعي ري هد سهالا تاهد نمو ردسأ | ةسوسو نم وناطسشا اةسوسو ندو

 ةعحى مل-سوهملع هللا ىنصدللا ل وسرهداعدامقنأك ام ئءىلاعت هللا ىذرسا..ءنا

 نم ىلا اعودال و ىدن العوى رسل هت دو ىلاكمىرت ةوحالك عم كن امهألا عا دولا

 كلأسا هيئذب فرتءملا رقما ىفشملا لج ولارصتسملا ثم :سملاريقفلا سابا انا ىسعا

 نمعيرضلافئازلا» اعد كوعدأو لساذلا ينذملا لاسهتبا كمل لهتبا او نيكسملا ةلأسم

 كد اعدي ىاهحعتالمهللا هنا كلو مغر ومسح كل لدو هن ةريع لل تضاف و تر

 هيلع هللا ىلصءال ذكرقماو نيطعملارخابو نيو مسملا ريخابامحرافو رى نكوامقسث بد
 كل ىفهنقانىلءلسو هملعهللا ١ ازا اهنا ةرفصلاتمهذ دو سعشلا تيرغىتحرلسو

 فقاو لوه.اعهننا لصدتا لوسرو ةجاح فلس و هيلع هللا ىلد هنا لوسردىلا دس

 ىع أر ىلع عت ءاامماعلناو سو هم .وهملع هللا ىلصدهنال ]وسر ةقأان: ت2 تذق 1 م هنغاشهق رعل

 ةيصو ر ل هيدا ىلا ىدادقهللانا سانلا اهي ١لل ودي هنعم ةيومش

 هيلعق ما ءااومري غلوموا هين ب اررسغىلا عدا نمور ارهاعلإو سا رءللداولاو ثراول

 هلع هللا ىلص هاج و الدعالو افرصفلهقا ليقيال نيعجا سانلاوةكتالا او هللا ةسنعل

 ىا عج ”هلمل اح نصف ةرع ميما ىدات .اندانمّصاق : 1ك هولا سند نم 5 هعاسلسو

 ةنالث ىءمانا ميلا نوكسو ميما تهب عجبو جلا ٌكردادةفردفلا عواط لبق ةفادزملا

 0000 وىا هءلعمتاذلق رخأتن هو هملءمتاالق نم هول ىق لاصتت ند

 مالك ىف قو هيزعنط:نعءاوعو ةراو !طوملا قكلامداز فق :اهلك 3 ف رعوانههتغقو

 لسا قمسعت ',تحباءتمقاوم و 7 .دوكل تاك ام .ومأا تار مدعي

 ةقاثلا دصعداكفءامعلا هتقان ىلءتاقرع 5 مل .وهملعهللا ىلص ىنلاو رصعلا

 ةعب رام وملاك اذ قفن اامهثءىلاعت هللا ىذز ساء نبا لاك ىسولا لق: نم قدس

 هكلاققهنعىلا_هتدقلا ىشر رست 7 تازئاناو هدعنال اودلقع ولا ىقللملا لحال دابعا

 ىلا
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 اًدااماَ ةدابزىفاكان اىناكنأ اهنعىلاعتهللا ىذ ةرلاة رعاك كسي م ملسو هيلعهللا ىلصحنا ْ

 هلئأ ىلصهللال وسر ادن "الا ذه تناكف تقددلاةْؤصقنالائش لوكيل هنأو ل 3

 3 ماك>ال ا نمْئماه دعي لع رد : 0 هنالثو زم الثالا اهدعب شعير هنأ لس دو هيلع

 ىلا مادو هللا ىذردب ديزنب ةماسأ لبوه ,و هلع هنا ىل_ههللال ]وسر فدرا

 بدص ءلامعأدن اى ح5 ةرغف اهيلعيبط> ىقلاءا اوهقلاهتلحارمامز مذدق و ةقادزم

 نما هوشو قدعلاقوؤوهو صئااراس ةد- فدو اذا ىت- قئعلاريسي هيلجر فرط
 ًاضوولامق همةلززرتبالا بعشلا دفع قيرطا فذاك اما قريسا ىف دك لا سانلا |

 هيلعهقلا ىلصدفوقونا مدقتوىا عجب هى
 برغما لصوهلوةاكل د ىف الات ناك ثءعس ن ال مق ةهل د مه ىلا هدضافا وتاف را بو

 نذاو عجطضا مث ني: ماق او د-اوذاذاننيةدوصةمىاءاشعلا تقوى ْريمءو#ت ءاشعااو

 ١١ ةماد' زخات بكر غ 0 م ًاوضو

 رد نءاو, ,هذيناىاالملاوم رين اسصاىاةمعْاا او ءا خال

 لوس .رل«طاهبنءهنلا ىذر سامع ان عو هج .هنلا لقد علا َه ةرجحا ومر ةعاساىل. الا

 كلدلمأةملف سه ١ عاطتىت ىح ةيقعلا5 :رجاو 7 ربالثا مويصول 71-- و هياعهللا ىل_كدهللا

 ةفلد صنم هريحال افصناا ىف تضاف منعه !ىذرةدوسنا اهنءهتنا ىضر ةسااعن عن

 نبا نعو اهعماوناك نبذلا ارقدلا الو مدلاباه عاب دل بوهسياع هللا ىل_ىىننأا ثذاب

 كلدىور وهدد ةفهط ف لب و هيلع هلثا ىلص ىلا مدقن مانأ لاق اهوئعدللا ىذر سامع

 ىاممافهضريغلال اومهئافعشلال اذ فلاجر لل لو هيلع هللا ىلهص نذأب ل و ناش ١

 ”ترلاعد ة:ىهسي هنا ىلع اننعألدتسااذهب و مدقن ناك ثاهلا ةقوضلا ا دارملاف

 ْق و نيسلغم يصل اوأصي ىتح مه راس قس ناوىاىءىلا هللا فصتدمب ةقوضاا و

 هللا لصهّللالوسر تئذأتسانوك ١نالفتلافا منا اهنعهقا ىذر ةثثاعزءىراضلا
 د, || سانلا فأي نالبقةرهجاقدالىا بح ورفمنءىلا بح ًاةدوس تن ذاتسا مك سو هب ع

 تنذأتساف"لقثةمطخض تأ عا تاك اهنءهلناىىذدةدوس نال سانا !ةمط- لق ظذاىفو
 تنم مف و ةقعضلااوءاستلا عمة فاد لع نمض.ةن :نأ 0 وهمام هنث ا ىلص هلال اوسر

 ىاسر !لافاهمعهقنا ىذر سارع ان ءو لس ءالا صن ىىا ل لي عج نم ةيدمح مأ

 ماقرد -فلاتقوناك فد هب انيمدو ىععيصل نيل هأولهأ ةقعض عملو هملع هللا ىلص

 هءفقوفمار لا ارعشملا أمنا تاغم حصل !ةمادز !اءىأ سانلاو ىصوولشو هب ءاع هللا لص

 رفسأ ىحامقاو ليلو دو و لاهوربكو هلا اعدو 'نلمقلا ىل ةساوهَّمق ةائ بك اروهوىا

 ادعاماهلرق رمق هنأب بج أف ةف درء وب هممال ةرغغملاباعد دو هيلع هللا ىلصدنا هاو ءاحو ادح

 لش مااا نار ةغىلاىا كل ىلا بمجأف هعاد را ةغملاكا كل دياعد#م لالا

 َنآنيب ام“ ءأح و هلعق نم ل_وةيلعدقا لسكن هسا ًارىلع باررتلا اوم هللا هنعل سلب

 نال مة مار 1 ارعشملا نمىا عد ملسو هماعدللا ىلص هنا مث ةفر هب فقو نمةمالادار 1

 علطت حن ورم ال ن وك رمسملا ناكو ه.:ءىلا.هث هللا ىذررباح لاق ىا رس كلا علطت

 ناهنلال سرا. تلا ةذدهلأ ذأ سها هنءاجو سا.ءلانبلضفاا ههفاخ فدراو سمشلا

 1 لص ءعا/



 ا

 || هل-ارلا لفتت نا عيمطتالاريبك اش ىلأ تكد ردآ يلا هدا.عىلءهللاةضيبرف

 هجوفرصي لو هملع هللا لص لج هملارظنتو اهيا ارظني لضفلا لوس منلاقهنعجأف
 لاا هج و ىلعهديإ_سوهماءهتنا إص عضوف رخآ ظفافورخ الا قشلا ىلا لضفلا

 قاعف وأل-- وهءاعدلل | ىلا رخآ ظذاؤورخ" الاقل! ىلاههجولذفا!لوخ

 | تيارلاه ك عنب اقنعتي ولهقالوسراءاهسمنء هللا ىضر ساه !هونأ هل لاقذ لضفلا
 || هئان كلرح ر.ع ىلا ملسو هيلع هللا ىلص لصو اف ناطمثل ا اههيلعن مآ لذ ةياشواناش
 || تامصح عسب ساهل نما مب جرف ةبقعلا ةرهس ىلع ال .ىتاا قيرطلا كلو اليأق

 ْ فدالئااددلئثم ه.قىرئذلا فق ومن 0 ىدر نئاباج ؟« انين اهلا ١ 1 و 4 لع 7 0 5 .٠ . هعااو اد د 0 هرم * و. هه 1 8 ١

 1 5 . - 1 ٠ 1 4 9 ب ل 1 ند : 1 ناىلوالاث ا نمد هماعأم فعالا ذهوةهقملا لازاا ناكحداو ةمهملا ءا1نا خب و 2 1 ىلا

 || هلال سفىذلانكل هطاقتلا,سابعنبا سعأفةبقعلاةرمبدنءهنم طقس ةفلدزم || ةةللاو ماقسالا | نم الذل طفلا نوكي نازاوط ىرملا نمدذخأ هركب وةفاد نه رلاىصح طقتليأا 4 . ”تهىذلا"اهشلاو 0
 ىدعمكماءلافىةلواوهو فورهم ا ىداولاى اا هى لدا لبو هماع هنن | ىلص اك 7

 أزو<لاقيتاالاىلو ألذ نمد اذ: أنا ىلع لدي ودوةرجلا هءىرتىذل!فذخلا
 |/اهلثعلسوءيلعمللا لصرعأو ةقادزهنمئاذذخأ اوكرتةعاه اذ لانوكينا ||| كاوحالاو تام( 3

 لك ىردنءربكيراصوىرلا د. -ةيبلثاا لو هملع هللا ىلص عطقواهنمريك نع ىتو || دسحلاك 0 5 8

 ||لالبوادجبيرغوهو مهضعب لاف هلغب ىلع (ةياودفو) هتقانبك اروهو ةاد- لاةئأ لمعت 4 :
 كيلا دلاالو درطالو ب رضالا يوب لظي رح .الاواهمءاطعذآ ا.هدححا ةماساو ||| هيغلاناونوكم رن ل 7

 | عفار هنعمللا ىذر ديز نب ةماساو هتلساربدوةي هنعهتلا ىذرالالب تءأرف (ةءاودفو) كا م-هإ رو 7 جل 3

 || ءايهشةلغيىلع ملسو هيلعهللا لص طخو ةيقعل اةرجب ىر تح .رلسا نم هلاظي هنوث هلع ادا اهنودب ون ركجر] ل 1

 | موية مرحرك ذو ضارعالاو لاومالاو انزلا عر حت اهةدرق ة بط ىع ريسعب ىلع لقد أ] دسعاقمنس ميد ل0
 || ىاقلاق مارس موياولاهادهمووىا سانا هياء لاقفدالملا عسج ىلع ةكمةمرحورخخلا | الولاونوكي ل تايوتا 0
 || مكلاومأو م ءامدناخلافمارحربشاولاه اهرب ىأ:لاقمارسدلب اولاق اذهدلب || موقلا اناطم لبا 1

 || ارا م اهداعا اذه كرهش اذه داب اذ دمكموب ةمرك مارح كماءمكضارعاو ىلا فئاد اهروهليق 7 :

 || دهاشلا غاسلف تغاب لهمهللا تغان لهمهلللاقو هسأر ل .وهيلعهللا لسع عفر ىدلاموقالا مهةيرطو ا

 ْ هللا ىلاص مد ىعأ و ضعاباق ر مكضعلن ريك ارافك ىدهباوغس رئال بقاغلا مكس

 | نمي لس .وةماعهلنا ىلههف وق ةو ناكو كل ذ هماعد هد جيتجالهلءا نعم هكسانس ذخأب لس وهملع

 ِ .وملاولوال م وملا فبظخ مو هياعهطا ىلصدناءاحو دعاخ وماقنييسائلاوتارملا

 ا لاب امهمفرفتل اراوللوال ارفنل اموهللاةيو اهطسوأ وهو قد رمد !مانأ نم قانا

 ْ ىعرجتملا ىلا لسو هيلعهنتا لصف رصن ا مثرخ' الارغنا !موىد رشنلا ماأ ىف ثاامل امودلل

 | هيديدتس لكل ة في رمشل اهد- كل ذو ةنيردملا نما هممدق ىتاا ىهو ىاةن دينة سوان الر كف

 م و هملعدلل ا ىلصدرعن المل ,و هءلع هليا ىلد هرع ىوتنمىلا ةراشا كلد ىف و مم هد لاق

 ا هادي ةءحس لكذا قد رجاا هدا مل وهملع هللا ىبلص ور 21 وأب الث م ودل ١تالن فتاك

 لك افزيطو ردق ف لال 3 لهفة عذر دب لك نمدشاىا هخملك اواهدل نم ملل اهل بط وأ

 ندادوالا مهلزن مى يع

 نم



 ض لل

 7 رشد اهلهأ بهذ دق هللا ب بدر رضف هه رج ام ءاع هللا ىل_دسعأمت هّنقيص نمد رشو معللا كلذ ن 00
 5 هعم نم مهل ذا ةرخ ال 0 أ نعءاسو ادهن نعل ن نمههج و هللا مرك ىلع هبّف أ ىذلا هل هلو ى' اهناملاماتوهو قرام
 هتلاردقدقو بصارفوأ مب وبن أنام عادولاةجفل.وهبلعدق المدلل وسر ىدهأ لاف امرثعهنثا ىبذر سامءنبا
 هتششع :قدال_للا ريداشمردقمول | | مسقا4لاق و اهم قبامر ناماعلسوهيلعمتلا لد صحأ ع ب دينا ؟زائابساما ثدي
 نم عم ءرخاثأ ةغااملا هتمكحو ||| ةيذس ريمي لك نءانلذشو أ.شاهنمار ازطهئالو سانا !نيباهاالج واهدواسنو اهمؤلب
 ةفباس نيب لع ةمعت نماهلامف بحأأ قصربشلاو لعفناهق رم نمودشو اه نم لك أن ىت-ةدحاورد قىفاهلعج اوما 9

 ىلع م هوتداعسلل موقلا قيس دق هللا لد هلال وسر قاح رد ءاهلك كم حاط ناو رغما عاك ىمنا لوبلعمقا
 اومد: ذداو نوعان سرفاا ْ بئاحلاىلاودس راش او انه. لاقو هللا دمعنب رهعمهقلس ىا ف رشلاهساوسو ب ءاع
 م مهول--ار 0 بكر ١ م ةلطئالوت_ب راطعأت هرهش م سقو ريشسنالا هقشن مث هقلذ نءالاه قش د ف نءالا

 لي دوق و | يلم مالءاطعأ ل: قوذطظو !!:وههلافنادعب رسالاه آر فصت ارعشى اى راض الا ْ

 لاذملا لريسلثعىلنم |أوهىذاا ىاىفاثلاهغهن نه ىلع او بيرك ىلال ل دقو اممءدنلا ىذر ةحلط باج وز
 لؤالاىف ى عواديور ىشع || هقئقالملا سو ه.لعدللا ىلصلوان (ةباودففو) سا.:الزت «"ترعشأا وه ةرعشأ١ن ءنعالا

 مهبىدانذا قوشلانذوم اواجأ | 1 | تت مسا ثلا قالا لوان مث هأن ءانادأطعأف ىراصنالا ةططاأ هدم هولك نمالا 1
 قوهسفتأا ولذيو حالفلا ىلع 8 | تاتا تاناوزلا نا لصاحلاورونلا ىف(لاك) سان :ا١نيب همسحا لاك و ةلطارأ هاطعأ و
 تاكو مهب ومحتىلا لودول بل ا ىداانا ييقلانب اجو نعالا ءاطعا هنأ امض فورس: الا ءاطعأ هنا اهضعن ىف لس مى
 اولصاوو 0 ا هد ما ءاراهقالعا لاتإ_مف ىلا لوقأ ريس سلا وجت لوبا هن ص:

 ود_غلاو حرالدالابرب ريسااة بلا | || ىلاراشأ نت رهشسااوةرعشا|هعرو ةةراور فو هيلين نه نيب هرعش سقف ن ءالا هيئاسلا ا
 لوصول  دنعاودجدقلو حاورلاو ١ غنا قو ةءلطو انوه لاك( ةباوذ فوز يلسمال اطعأف هقاخرمسبالا هبتاجلاوقالطا ا
 | امااعدمت هقلخل ن نءالا هقشق الملا لوان(ةياودفو) ةحلطىأىلا«عذدف ةحلطوب أنبأ ا

 || ساماا نيب ه مسق لاس ةفةحطط انآ هاط ءأف هةاقب رمسالا قا هلوان مث هاباءاطعأف ةلط ا
 ْ دماولا نيدلاسةو سنلق تش لاق مطه:نعو لع هنن او تاياورل ا هذف به نوب ن نك عباد ا

 الذى ب" وءناشم-اءاطا ملطف تتطقسفب راف وهو ل ومرعلام و هع هللأ ىذر ا

 قيمت اكصاماجا او لسد بلص! ىلصدنل ل اور ةمصانر «شن ماشاف نالاقف ْ

 : ملسو هيلعملا يلص هللا لوسر تور لاق هنعهللا ىذر سنأن ءو مع ترصنالا فقوم

 ْ بوطتمث لج رديفالا رعب عقب تا نودي رام هباحصا هيف طدكر تاج قالطاوأ|

 فا اوط فوط: ن أل بق ْل سم همف بدطباس مءهّللا ىذر ة شن اعدت هبط ل سو هم هياع هبا ىلص ١

 رد_-داافاوطنا ارهشالا ور دصلا فاوطدل لاب و نكرلا ف اوطال لاق وةضافالا ْ

 1 ا : لو هيلعهتلا لصلاق كلذدنعو رس ض»» رصقو هبا نك ضهد قادحو عادولا فاوط ْ

 اطخ رهتسشا ناو وهو ةلاسشم | لا اعدلا وداعأو لو هيلع هنا ل صداعأف نيب رم هاو ولاه نيتلعهللرفغا مهلا ١
 اكو سوماقلا فاك باوصااو ] اك عادولا ةجحىهىتلا ةتعا هدب هىف كلذ لاو هنارو مشا ا يصااو. > رطتملاو ةسارلا ْ
 ةههمداضيرناضتنيقسةجملا ضعبل | نيد اماما مزيسدبو ةسريدحلا ىفالا لقي ل بقو مدسقتاك ةيدطا كلذ لاك

 ب يكل 1 ْ | نيعضوملا فو هيلعهقنا ىلص هنم كلذ عقو توكي تأدعسالو ىوونلا لاكو ةياهئاارف

 هقول سمنان ىانيعضوملا ف الدب تاناورلار هاما نيهتااوه لي ؛ ىرابلا تت ىلع ,_

 ءازئر مسْنلا ىف اذكر فاظنا هلوق |



 ميكا

 رفغامهالا لو هملءهقنا ىل_,دهلنال وسر لاه لاه هنع هللا ىذرترب ره نع عادولا

 هللالوسرانا ولا نيادمارفغا جالا لاق نب رصةمللو هللالو ءراداولا# ني_ةادها

 نيرمصة هالو لاه نب رصقمالو هتلالوسراءاولاه نيةاءللرفغامهالا لاق نب رصتةمالو

 أرهظلا لبق ةضافالا فاوط كا ذهمو ف فاطذ ةكمىلا اك ارا_ءو هيلع هنن ا ىلص ضمن
 ىلع مل سو هيلع هللا ىلص ألا ها منعنا ىذر ساب ءْنب نعذ باقل ا دس نم برشو ْ ىرسلاموتا) ده. او ١

 سايعل !ةناقس نمىاد سن نمءان اندانسأف قستساف هنعهللا ىذر ةماساهةل>وهئاداو هيدعأل اوعضو لد

 0 5 .٠ 9 0 هاه ه و . . هآه 0 هاه . امتام فه حاه-صا| ردع

 ترش مم اوع:دافاذك ّجاجسأو ينس لاهو هنءىلاعت هلل ىذرةماسالولضأ قولو هدم معضم كوقا 3 49 :

 ه6 3 1 دا -. 5 ئ . كبدمحل || ولدل اهل عزرن ىذا اوريعب ىلعوهو لمقو تاهو حو ل_قزلدلاب مزمز ءام نمولسو هيلع هنن لص | بمغم اود و ىو 7 ارو

 برشا 1لءقو مدقناك اضيأدكم خادنع لال :لءفوىا باطملاد عنب سابعلا هعأل هافصام 0 ب
 5 رع 0 3 . 0 6-36 مم -

 غزل سو هملعهلفا ىلص هنأ عب وجنب نعو في رمشل ا هس أرز ىلءهنم بص لو هل عوقنا ىلص ىظقرح (لاوت 204 'لام

 تءزئااكس هنود خن سآنا!ناالوأهلوق نممدقتامفلاادهنالسقو «-ةالرلدلا دمع ها 0

 ل وهماعهللا ىل م عج رم اهتمتءزعا باطأ ا دمع وس باهت نأ الول انكم قم وهل اوق نمو 5 امج نم لساقلارإ 0 /

 دومأي 5 لمدن هد رتكعهالص لمقو ناذشلاه لعق ةتااكرهظاااهب ىلهذىنءىلا ن*لءاةلاراو 3 ْ 4 ةكنسا

 | ةيماهالص:ىمىلا عصب رمتقولا لو دك رهظاا لص نوكي نازو< هنأي امم عجبد || نمرثكلا 1 ا و

 | ةوهنهنورظتنيمهدحو لو هيلعهللا لص هناف ىعهنعا اونا نيذلاىاهباعصأب ى رخأأ] ةتءاعر 1 كتان

 اره صر وع :وةداعالازو<) نه ىلع لكشم اذه و موضعي لاق ةداوم م .وهمل عدلت ١ ىلص

 مكى 2 وهن دي نام .وان الر .وةمّوعل 1 رج قرم وءلاكلد فلس رو هيلعمللا ىللاصد 8

 لئأف تدضن ى- تذطوردق ف تءضوو ةعضةندب لك نمذخ أو ةناسم ا ةمقي ههجو هللا

 ىلعرهظاا تقوف ىهىلا دوهدو تقولا لو أ ةكعرهظاا ىلص لو هيلع هللا لص توك

 0 2 10 د

 ندوه نأرخ] لاوس 5

 بويعلا عزت ماى نما
 هموي رش نمو هيلع هللا ىلدهللا لوسر ضاقأ تلاه اهنءىلاسعت هللا ىضر ةشئاعن ا مدار ىلإ 0 لا فرط رييخ
 مخالفالب وطناك راهنلا نأ بمجا ودوادوأها اور ملا عج م رهظلا ل_صنيس 1 . ىف رسآ لاو"

 هنا هوبرريثك نبانا ىلع مويلاكل ةردصةريثك لسوه اعدها ىلص ه:ملادءفارودص

 دعب وأ هباهذ لبق تناك أمويلا الذ لبو هيلعهلنا لد هتبط> نا ىردأ تسل لاق
 1 ىلص لل سو هماع هلل ىلص هن وكل ةضتقملا اهتع للا ىذر ةشناعةباوراماو ييمىلا هءوحر

 لت لب كل ذفاصن تسدا امأب اهنعموهضعد باجأف تدبا | ىلا بهذي نا لبق ىنع رهظأا
 رخألسو هملع لنا ىلص ىلا نأ ةعب رالا ناسا! لهأو ىراضا!ىور ليقناف لماتملف

 ىذلةرايزا !فاوطال هم ةرايزةرانزلا.دارملا الق الءاراز ظفا فو لءالاىلا ةرانزلا

 اهلا لك تدبااروزيناك لو هيلع ىلص هنا قبلا ىور دف ةضافالا فاوطو»
 مويفاوطاارخأ لسوهبلء هللا لصدتلالوسرناربب زلانب ةورعلوةوهو ىنم ىلامل نم
 ظ معلا منع لاف دقو هسقام تاء دقو مدقدملا :ثناعلوقن ف هذخ اد قةلمللاىلارخخلا

 ثاك هناهيشالاوداهناابرصلا و فاطلسو لع تا ىلصةنارووجلا هماعو تاياو رلا نم

 لق ٍ



 ا

 ارقي وهو تدماا باج ىلا ىلدد م_وهياعمللا ىف صهللالوسرو تةطوتلاه سائلا

 هللا ىذرةلسما ل سر لو هيلع هللا ىلص هنأ كلذ ضروعو ىا روطسم باكوروطاان

 اذه متلي ن.بكح :تضافأذ تضمن ردفقلا ليقةمقعلاةرج تمرفرخخاا "لل اهنع
 نآزوخ هنأب باص و كعتق ولا كلذ نكي لل -- و هءاع هللا ىلصدنال ارهظا١لبق هفاوط

 || ضروءو رسما! ل-,قدكممدقتناك ناو تقولا كاذااهةاوطترخ أ ةلسمانوكن
 رامهناا ىفةءا رقلاب ره-الور دوطلا»فاوطلا تةكرفأ رقد م لس .وهلعهللا ىلص دنأب

 هيلع هلل | ىل_ك هن وك نأب باع و لاحملانءاذهسانا|ءار ون ةاسما هعممست ثدحي

 اهئعهللا ىضرةلاسماو تبث نمىلع ىننةداهشروطلاب فاوطلا ىتءكرفف أرق سو

 هنارهاطلاو لاك هللاهحرريشك نبا تور ملسو هماعدتنا لص هنءارقتعمس اهنا عدتمل
 ةعكلا درع عاد ولا فاوطا كم همودق دنع ىاذتم وا عيصلا ىلص مالسلاو ةالصلا هءلع

 قا روكش تااق ةلس مأ نع ىورامكل ةديوبولاواهااكب روطل اوهت الص ىفأ رق :وهيامصأو

 تذءوةبك ارتناو سانااابو نةفوط لاف مش أى الو هءلعهتتا ىلصهلنا لود
 ا باكوروطااو أري وهو تنبلا ب:> ىلا مح ىلهي لو هءاع هنن ا ىلص هللالوسوو

 ىذلا مودلاّكل ذى ةلسمأتفاط وىوارلال اوق نم مذةنامن وكي دمنسو ىا روطسم

 ل_.ةةمّقعلاةرجب تمرف رخل ا "هلم ةأس ما ىل سس .رآ ى رخالاةباورلا ف هلوقو درهأ امو وه

 || ىلصهلقا لور نأ ةلسمأ نعءاجامو ةضافالا فاوط تذاطىا تضافأف تضم من را
 : م وبرك دمهضعب لاق 24 رحل م وب يصل ةالص هعمى او نأ اهم أل + و هيلع هلا

 هتاف لمأتماقهليقامف كلا ذ لع لاي ورفنلا موب وداسغاو خسانلا نموا ىوارلا نم طاغ
 هن لاقي ناالا ميصأ !ةالصمل .قارص»عادولاة فاوط ف اطهنا تاءاو رلا ضب فى أمس
 هنارك ذمهضه»ن ا همفواهالص ى تح بصل !ةالصا ف اوطا دعب ثكمل_ دو هيلع هلا ! ىلص
 ىتفاطو لءأهلل او مهيصل !ةالصد معن عاد ولاف ا وطىاتيبلا'فاط لو هملعدلنا ىلص

 تناكو اهذمح نمت رهط نأ ددعباسمءهنتاىذرةشئاعركتلاموووهىذلا موملا كلذ
 ىلص لس 9ع ودل !كلذ ف اهنءهتنا ىضر ةمتصاضيأ تف ظ ومدقت 5 ىاَدق عم ول اًضناح

 فاوطا او رذلا وقاطاوى رلا نم ضعها ىلع «دعرمدق اهعم وم اك فلس و هيلعهللا

 هللالوسرفةولاق ه.:ءهللا ىذر ىداعاانبو رغنعإ سم قئماالواحرحاللاقف

 لوسرايلاة فلج رءاف هنولأسي سانا هتلحار ىلع ىععادولاة حف ل-و هيلع هنا لص
 لج رءءاجمن حج رحالو بذا افرح أن ا لبق تقاس رحذل البق للأ !نارعشأ مهنئا
 ح رحالو مرا لا-ةفىرا نأ ل يقترف رحذلا لبق ىرلا نارعشأ لهن !لوسراءلاغةرخآ
 لئسا.ة لاق حي رحالو مرا لاقفىرأن الدق تيبلا ىلا تضفأىنالا-ةفرخ [هءاجو
 ميد27ىفاضيا ل و هءلع هنا لص لاق كا دلو حج رحالولءفالافالا رخأالو مدقئئنع

 فاوط يةءىسسلا مدقءاش نفىاتنملا#فاوطل! لبق ةو رملاواهصاانيب سلا
 يبسلا ىألسو هلع هنا ىل_صهنا مدةدقو ةضافالا فاوطن ع هرخأءاث نمو مودقتلا
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 ال

رب قرم أل نعرسوه ا «هقل لصمانأ اومودقل!افاوط بع
 ٍْ .ناهذ فاشامو ا

 ةءابوبرشو لك أمامنا ىعسانلا ف ىدايتااصضشإموهئاءدقا لص أو هبباو
 تامد> عبسرهظالة الدال !_.ةىالاوزلاد»» ثالثلا تارا نم هرجلكلاكرو

 | مث ىاطسولا ىثو اهملق ىلا مئءاعدلل اهد_ةعفقيو ف.اثاىا ىمددم لو يقتلان 1

 ملدسو هيلعدتلا لصهجاوز أ ناكو كا ءادالاه دمع فقد د لو ةيقعل اةرج مث ءاعدال فش

 0 و ١كلذل لاق ومد: ىءمانأ نملؤالام ومااىف سانااىا مومطخو لدالا نيم شو

 مومأ اىفوم .ومااكلل 3ىف سورا مهاك الس ؤرلا مود وهو دى ةمف ثورق رقد مجال ردا تا 00 اوحاتل ماما
 مدهاك الكاع راكسالا مو ةلاغ فىالوالارةناامون ودو ىممانأن م هىلاثا 0 جوخ ادقلاو مهلا
 2 1 فلعو العلا ىلهبطخ دقفا ريخ ماجرالا ىذي ىدوأ و مونلا كاذفف ع راك الا 0 ردكلا تااظ

 ض رحفاا موي ةااأاو ة ودق رغموشلاالار كفة طا عذز نمعباسأأم مونكوال بام سن 5 : ار نسوان 7

 لسوهيلعهلنا ىلص ردم اضناؤعلقالارف ةذاامو 020 رقلامون ةعبارلاو هذا ءهف ناقرالاو ىف :راعملا

 ىالاوزلاد_هبنواملاهسمرةثو رختالازقنلاءونوهىذلاثااثلا مولا ىمنم ]| ( . © اكهبالا ءاقبالاناو مو
 نمثالثا ىلا ال ىف ىعتبما ا مدءىفد :عهللا ىضر سامعلا هغوذأتسا او ىيرلا دعبو رانا ىف ىدمرساا

 مطالاوهدو بصخلا,ةبق رسولا ىلصهل تد رمذو كل دىفدلا صغرف ةاقناالعأ ّْ 0 هنامس نه. ا ارامخ ماغعأ و

 ٌلالَدي ب ل_سو هداع لقا ىلاص»رهأ لو ل33 ىلع ناكو هنعدللاىذر عفاروأهلاممرمذىا 1 اعدلاك هئئادب دال: ذك

 ىتكلو جطبالا,لزنأ نا لسو هاه اىلص هللا لوسد ىنرهأ, لمنع دقن ذر عفار أن عف .دل هل- كك رشنأ لد ا

 لزمن ادعو نءهللاىوذرةماسالل اق ملسو ه.لعهللا لص تاكو لزنفءاكةبقتي : رعذق تك *راححر ضعس ضو فر 0

 ىتح بلطملا وب , و مااه ىذا م ىلع هناكو شد رقهسففلاد ىذلا ل كلاودو بصح ا 0 ههق- بدا وندم مو ا

 هنا بوقف صعأ ناك لاصساتا15 ناكر ىاد هواة لهو ه- 0 ىبناا مهلا اول -ٍ مدنها اهم_ ب ةفدرلع

 ىذا ناكملات رااط فب عش د :ءنونخل أيد ازن ل وهيل < هلفا ىلص هنأ ة تتهم ةىف مدقت مالطا مل
 مهّماو هس شب وحلا ست فنلا ةناك ىبفدخةناوباطملا 0 ترض توكينا , ساق ةرهاظو ةنما

 | هلناءاش نا انلزخ لاه لبو هملاعمقلا ىلص تلا نع هذغهللا ىذزةربرهفأ نع له ىفو

 ظ هي ىلع بصح, لسو هيلع هلل ا ىلصل زال ورفكلا ىلءاوم*اق:ثمح مالنا هن هللا فاذا

 ل اوسراردل تاق ا مءهقنا ىذوةشئاعنا ثةدقردقر وءاةهلاو ب رقملاو رصعلاو رهظاا

 ١ 2 رخا لاقفاهمعهللا ىذر ركب لأب ندم .رلادنعاعدؤةرع اهعم سدا ةعج عج رأ هللا

 ةرمعلاهنقا ىذقف تلاه بصح ارا: يهىف امنت ىتح امكفاوظ نماغرفا مث مرذا نم كما
 لسءللا فو ىفاهفاوط نو هانعروو قثناف ىتااقرعناكم م معمل ع نمت 'رهعاق ظفلفو

 اناا فن ذافعئانلقاكةاوطنءاقغز لاف بضحملا ينو هتلالا ىل_ظءاثناف 5

 ةلمر ملأ ًاونكمن مدونصم هوشو ل٠ وهملع هللا ىلص هللا ل أور ىنمتلن (ذيا و دقو) لحس رلا

 ىلصدل أوقع ٠ىن اق ى أى رعاهلوقىفادسفك ضرتعاو انهم ظسمم وهوة طه ءانأإ وا ًاابيلا

 14 و هيلعدللا ىل_صاقرق أف كو كنارعو كل ع نسج و و هيلغمللا

 ةرمعب ىلان" نا تبدأ جالا تانإلىهو عب :مةرمعي نين[ اهخاومتأزامملا مما بمحو أ

 اا 00 ما نا وم 8 1-1 ىلءةدياز ىرخ رخأ ظ

 م 8 نس



 موب

 اهعدان ع : رمل «يفةفااعالىذلائشلا تي وهاذا اهعمناكملد و ةماعلا ىلد هنالاهر طال

 هم اء هللا ىلصرمأ وعاد دولا فا اوطليقةرمعلا:مارحالازا وج ىلءانتكأ لدتسا اذ هيو هملع

 ىاتيلا فا اوطااوهدوع رخآنوك ىتح مهدالب ىلا ىااوفرمصأبب النا سانلا )سو :

 دقىتاضناعلل كلذ زين هوا ارت سو هءاءهللا بص صخررو عادولا فاوطوهىذلا

 اناهأو اني 5 دعب ت 1 م وا ب اوطتئاط ْ

 تاكول لبشمجأ بسشنال نه كد : مسا ىئارأ 10 :وىا من هرفنلا هلءل ة_ضافالا فاوطأ |
 هلةمان عا 00 ارم 7 5 07 مو تةفطتذ اموألسو هماعدتنا ىلصأه! لات عادولا ف اوطو ْ:

71110 
 همهرعشتيوملك ف | كمضؤي كاف (هب امرفو) اةعم كرت ساال لاه ىلب تااقر هلا موب ةضافالا فا لا
١ 

 ْ همالمو هللاعبإ واد ىلع بجمال عادولا ىف ةاوطف الع ه:مد ألك د, ل ىذلان 1 را اول وه هنالىا كلذ 7 ١ 0

 0 تاساعةةمكسإو - ضع كاز هللا هجر ىووذا ١مامالا لاق هكرتىفاهيلعمدالو همنا ورهطتلريصأا اه هزلبالو ضن اذا :

 0 «ىرادمأ| || ىلص هنا مثدو درمذاشوهو فاساا ضع نعىكسامالا ةقاكءالعل ' بهذ مو انبهذم اًذهو ُ
 كر ا نموباللا لو ىلا اهجوةماكدش بايد _:عوهورصقااوفاكل مضي ىدك نأ ىفملا ةننثلا نم ظ 4 ىل- ف 1 ض هلل كرس حرخ مم حملا ةالصل, أ رهمعادولا فاوط ف اطول الا كاف ةكم لسد سو اهم هيلعللا |
 7 2نةههءدانع؟ انوك َن مل_سو هملع هللا ىلص حس ورخناكو مد-ةناك ةكم خقاملاببنمح رخىتااىا ة 95 داا ٍ
 0 3 اىذرسنأنعاماو رف هسورخ نأ هنءهتنا ىذورباج نءءاح ل يطأ دا باهل اق وةروزطا بان م دصتملا |

 00 اهزافون(يسأ نم( لعا مهضع لاق ف را ق-لص دل مفشلا بورغ ل لو ضلاملق ل | 2
 تكهمأج ا 0 اذاق مصل اةالصدعب تيباا'فاط ل سو هيلءهننا لوف هنافعا 2 ولا ةحريغق ناك اذه 0

 ياكفلا لاه عجب رول و هيلع هلق ا ىلص هنا ىو راموهمالك اذها كاوساني رغاذه بورغلا تقورىلاهرخأ )07
 10 ا نمر هللا هجر ىو هوا |مامالا هن عججاده(ل وفارظ وةحرغ ب مذاىلا عاد ولا فاوطدعن || ' ٍْ

 ما ناتنامسولب ةشئاعت هيلو هيلعمقلا ىلص هنا عملا هحوو لاق ثمحةشئاعز 2 2ل1تاداو لا[

 مجارغ ة*<ارلاةم -ك كتم هماع هللا لصوه حب رحمت اهراقءادعهقطتنا اهدعااو وبصل اهلو زندعبا هيأ عم 1

 فاوطنءهعارقد عن عس رع عادولا فاوطف وطمل تدولا ذصقق اهياهدد_هيلس وأ "نمد أ

 بما ىف وهو4ةةلتءرقالام (.مترعفاوطا هل آادئهورداصوهوامقلف عادولا

 اعد_ة:مالكل ا ىفنأب لأ: 4 فاطو تددلا صو حرف هياصصأى فن ذأف اهاوقاماولاق |
 اهعوحرلبةوةرمعلا ىلا اهس و رشد عيناك لو هبل ع هللا ىلص هفاوطنالاو اريشأتو |[

 م_.وهيلعهتلا لصهلوخذةدص تناك لمأتملف همالك اذهةرمعالاهذاوطىل:ق غرفهنأو
 ردت مللسوهملعمللا ىلصهناىلعلديقايسلااذهو مانأ ةريشعا متمهج ورتسوةكممىلا |
 انزاق م رح هنأي ل وةلل لد لد جرحاما درس فمم رحأ هنأي ل وقلا بسام ال وهود_>حدءنأ|

 ىلصرقعيل ممضع: مالك ىفو ةرهعلا ىلع يا لتداوأ مارحالا قف الطا دهب امهاونوأأ||

 ناكرلا درقن مم لءبج واومدعدال او ميسا بقالة ريم ايناس هل هءلعدتلا

 نملذه ا هننسفف را.ةعءازمعغ نمددبحو للا نادبحأىةورلهنال ىا ل ضفالا فالح 5

 عنةاعتفمنوكي نأ نيعنذ يملا دهبرقعي هنا ىلعاوعجبازخآ ضءنمالك قوثار ةأاأإ

 لأ ناك اهماههجم رحأدق ناك ناو طقف يلا لامعأي ناينالا ىلع دارفالاقاطيدةوثارقأ(

 ندم ْن ولو 0



 0 ىلا د

 اذا
 7 ا تف والا ايان 1

 اك
 5 وسب

 رئالاار_د
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 ويم سفملا 7
 2 ىو .[|لسوهلعهللاىلسلاقفاريخ هللا از ارق تدصنو تدهسو تغلب دة كنأد ا ارت نولت اك ٍْ

 هن لع هللا ىلص عةرو فارعالا وقيدصتلاب لسو هلع هللا ىلص هن وسم ,هوام الا م 1

 نمداعوهالاو نملاومهلل هالو «ىلعف ءالوم تدك نملاقو ههسوهللا مرك ىلعديلسو :

 نملدْخاو ةناعأ نم هنعغأو هرمصت ن مزصت او هضغبأ ن مضغ أو همحأ ن مس-اوهاداع 0 ال

 دياي درو عيت ثيدح اذهو مكبدلو أت سلأ لو مهيلعهقنا ىلصهلوق للدب مهباعل مو !

 ل

 درفأ هنا ملسو هملع هل أ ىلصهنعىور نخإ نيمعسو نين :اوطي ناقالا ىلع ىلاطي دق نارقأ |

 ملسو هملهلفا ىلض هنا ىلع فة لو العأ ير درفت و ألا عافأ هنأ هيدارأ ب 1|

 فقراع. :سّلسو هل عهللا ىلصفاطاسأو عادولا ةدك ى ملا ةحل اذه ىف. هكلال ءد

 ف ه رمشسا | هر _صئادد بح قزلاو قاع هل ارا نك دزيو مزتاملا ف

 مخرب دغ هللا يهل .دملاوةكمنيب ل ثلا لسو هلع هلا ىلص ل صوان ى عزنا هو>وو

 هضر رعدءار وههبو هللا م 1 ىلءل ظنا يف نعإ ةءطتغ مهمطخو هي ةءادصلا عج غباد برقي

 ةلدوملا نم مهلا ه:مردصناك ام يدسبنمْلا ضرأ هعمزأك ند ضعا 4 .فولكلا م

 هللا لصلاةةكلذ ىف ههح هللا مركه عم ناك باو هااوالج واد و-ميضطغ اهظ ىلا

 ْ أ قوىا برأ ىبر لوز ىبتأين أك دول مكلئمرشبان امنا ساثلااهيألهوهءلع

 ىذلارعفصنالا ىئرم_هبم هثأربلتا فطالاىل ا مئدق هنا سانل !اهيأاءل اقف ىف ابطا ىف
 ا مناف نولوممكناولؤمىلاو ب جأةىدأ نأ شوي نأ نظالف اودل -.قن مهيأد

 ناوقحمرانو قح هتن>ناو هلوسرومد_.ءادتنأو هلناال اهلا النا نود عشت سلأ

 قنمثع هللانأو اهيف بس رالةين 1ةعاساا ناز توملادعيو -ثعبا!ناوقستوملا

 هللا نأ تصور ؛ كلا ىلع ضد مثثي دل ادهش + ؛نالا لاو كال ديد مشت ىلإ ؛اولاهرومقا'

 نرخ نلو بي لهأ قرتعوهقلا باد نيقثلامكم 0 ارا لاقف ىا دم لهأ :ىدوو

 نب ,ءمكبىلوأ تسلا مملعر رك ألا ههجو هللا مرك ىلء قسى لاقو ضوخلا ىلع ادرتىّ>

 ةدفارلاوةصامالاوةمرشلا ه.,تكسقامىوقأ اذ_هو رادتسم> هعمقطارداوهلد>

 ىلععب مص صن اًدهاولاهو دحا لكس نمةمامالاءىل وأ ههج وهللام رك اماعتا ىلع

 هيلع هللا ىلصهل ناك امءالولا نءموياءىلعلفا اولاه هنا ودوش واس ادمن و الث هعف# هكفالخ

 ممذسلوق اوقو ىزا رلا متاح وذوا دل 11 هتعص ىح دقن ٠«لتاقتلاالو تاسع وحاضت

 مص قرط نم كل ددرود .ةذدود ره ءوضومهرخآىلاهالاو ملا ومهللاةدابزنا

 لاه مته_لعتا وهللادمخل اسطخماق ةهد وهلا مرك العن !ءاج دقوا مءارب رك ىهذلإ

 تعكس لجرالا ىغلبوأ تن لوقب لبر موةيالو ماف الا متريدغ مو دشن نمهللادشنأ

 ةتسريبكلا محملا قواس اه نو الثهءاورفو اياحرشعة عبس ماقف هبلق وو هانذأ

 0 نمهءاج نم وتد دا اوركذ ف جوعماماز اواهلاتو رشعاشلا (هب ١ اوروث 3و١ رمش ع

 مك نمت نكو ه-ذع هللا ىخرمقرأنيديز رع وهال ومأ دهذدب ١ و رذ !و هال ومىلعف هال وم

 هل اوقعاشألا تممط عت لاف م 1ك رم نه ىلع اعددهس و هللا مرك ىلعناك واكر رمد هللا بهذق

 راطقال ١ عبج قراط و5 نامسمالار“ اسىفهال اوم ىلءفهال اومتنك ن . )- .سو هيلعدتلا ىلص

 لدن ددمسملا باددع هتلح ار خان امة ..دملام دّةق ى رهملاناه_عنلانب ث ثرلا غلب

 ىنلاو



 52إأإ 21 لا -ا

 اضف

 كي دجال هيدي نمد ام-نوءاخل هيا اهل اونو سملاجإل دو هبسلع هللا ىله ىذلاو

 ىىلص نأ انتسهأكنا وكنم كاذانا,ةفدق الوسرك أو هقناالاهلاالن أ دمشن نان" صهأ
 كلذانل,ةف تسلا شو انلاومأىك رئوناضمر رم موصنو تاؤلص سة" هلمللاو موعلا

 هالوم“ " 1هندال رم تاقو هءاضفف ع نبا ىبضب تعئر اذهب ص رتامكذم

 هلال ىذلا هلو لاقت ملسو هماءهننا ىلص هللا لوسراةمءعترج اف كه وأهلا نمئشاذهف

 قلل اوهاذهناكن !مهالال اوةء وهوُت راسا ماقفان الث اهااق ىنع سدأ وهّللا نم هناوهالا

 اننثاوأءامسأا نمت :راعانملعلسرأف اتسد#ل |وةبام ناكت ا مهالا هد اورو كلد:<نم

 حج ركن هسأ ا/ىلع عف ةوفءامسأا نمرست

 "5 ل الا عقاد هلسل نب رفاكلا مقاو باذس# لئاسل أس ىلاعت هنا لزئاو تاك هرب ذ رم

 تناكفادمعموملا اذه ضفاورلا تْذْدادقو ةطا ىذ نءرمثءَن ما :اامومااكلد ناكو

 ىلا مو ماصن مءاجامز هيون ىب لود امهبرالادو ةدد فدادغسل ود طااهمشبرضل

 اذهىهلا طفاخا لاك مهضعنلاك اروُم نيس ماهص هل هللا دك ةخغاىذ ند ةرمس“

 |!ىقتثدتن)بذك لبىأ اددر كب ذم ثد ل

 همالك ١ دهلطاناذهار منيع سل عد دوا وم ول ماءصن درو تح, فك ررشأ ةريشعن

 لل#ها ىلعدرل اى عاطملا ل اولا ىمملا ناك ىفهتطسا.عكل د ىفم يلع ردقو لمأتماف

 نمكلذف مهيلعد رلاناترك ذوى مهلا رن ا ةمالعال قعا وملاهيشت سلتا عادت الا

 هءتوأ مسي اهفرت راوةلارابتعاىلعاوةف:اةضفارلا 0 هو-و

 ةعأن مةعاج هت ىف نعطاداحآ هنوك عم ثيداسا اذهو ثيداحالا نم ةمامالا ىلع

 له ضع( مو)ةقان.مهما ذه مدت ىزارلا تاس بأ اودوادىف ا دا

 | تدداحالا ع نمنع ماعاذلل دةلسا اذاةضفارلاوةعم بشل هأ نمهللا ناكر ةئسلا

 رابخاباَوأ اوعزامىلعاولد:سنأ اودارأ اًذاو ىنةيالد> اوريش ا دهاولاك ةودعلا

 امى ااداح" الا يت !ىهىندأ ىه ىتلاةقمعضا|ثد داحالا ةدردىلا لصت الذ ذاك“ هلطان

 ماماو نارتناست ًاريشولا دلا 0 دف ىقةءاخو ى سوو نأ ىلءا لاك هلا

 ةءوضوم دب ةنذاك شم ءداحأ ا مماف ساد أ اة سها." ىلع ىلعا اواسربشو نيج ار غلادئاهونقدملا

 © للا هامر ىتفدسألا بان امهللاوف مبا ب اذعب

 تاع همز ارش ما !.صن | اهانعمام( رب

 قعمنب مدع ىلءقاطدىل اوما مم مم ءانا(اهنأنأ) 1 ال_تااوةالصلا لذنأ هيلع هماعق اردد

 كلددا ربابيسنا كلذ ةدارادي وب وهطغب بانك وهب يش ىذلا ملا هنااهم

 مد-قةدب ربوه دو ةياسيعأ !نمنعأ انهعمناكْن م ضء همقملكست ههد ودهللا مّرك املعنا

 هللا ىلصهلهوكشد لعجو عادولا ة> ىهىتلا ةجط ا كاإ 5 ىف لبو هملع هللا ىلص هيلع هاناووه
 لاوو لس وهمل عدل اىلص هللا لودر هحو ريش لع وقس هم ل_صدس هن ال لو هم هو ةءلع

 ل وسرأ مالاق همهسفن أن ميمو وااىل وأ ؟تسل ا هنمان اوىماماعناف ىلع ىف ع ةدال ةديرباب

 ةديرما كلذ لا ةفءال وم" ىل_ءقدال اوم تنك نمل دوه سراء هللا ىبل .صهللا لود وع

 ىاام وع ةيادعال كلذ ل اوقينأ نأ مخرب رب دءىلا م هءلعدللا ىلس لد وامام هيما

 ىلوأ هلا دارملانأ ات ىل_ءو العاو. < نأ ىنبن ءاذححن ىو. نأ مهلعاك-ذ
 10021 تي يي يل
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 نءتاسساذا كاأال هنأ لورا

ىذرصاءلانب ورع لاو ناي
 

 نم"ىلا بحد نام امهثءهنثا

ل وهيا هنا لسنا لوبيز
 لافوإ

ىشربااطى أ ىلع
 ناكهنعهقا 

 بح ًالسوهيلعهتا ص هقالومر
 انا اواندالوأوانإ

بلا ءاملا نمو اننناهدعو
 ىلع درا

نبديزةكملهأ(حرخأانوز أملنا
 

فمول_ةةءاملا نمةئثدلا
 وبأهللا

ددتناب رخسن امس
 ديزاهلتا ةا

 كناكمان د:ءنحالاا ربع لت“
 لاقف كله ىف كن

 هناكمىفادهما
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 تايقسو ألاقف له سلال
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 هلع هللا لصهدوسو عم مامالا وهناكلالاواءطقلا11ىفالل ام1ىدارملاةمامالا

 ندعي ََن وكب نزاع هو لبو هملع هللا ىلص هن أ دو تقع هنا نبأ نإ تق ودل اع ملاملا ولو

 ١ هيل اتا آنادعبألا كدب حك لههج وهام 51 هن أكاد لدد وةقماح ريال وةعمسأ اهل دق

 ىلا كالذي بادتحالا نع ههجوهلنامرك هتوكسف مدقتاك اهيفهعزان نم ىلع ادر ةفالفلا
 هتماما ىلعدا] دف ضاال هنأ مهذنعال_-ذةلةعىف دأدل نملك ىلعضاق هتفال_خ مانأ

 هللا ىلص هنأ ههسو هللا مزك "ىلع نعل ةال ارئاود هنأ (اهثاان) لس .و هراء هّللا ىل د هناؤو بدع
 امههجو هللا مرك هلل .ةدقف هرغالووهالد_-اةفال> ىلع هنومذ :ءصن) لو هيلع
 قد هنملزأ تنك نما هلن اوال ل35 تع« ام ىلعن ومأملاو هباق 0 وملاثن ًافانثدح قأب

 اذ دهءمل سو هءاعمللا ىلص ىمنأ !نمىد:ءناكول 4 ءاءبذكن ملون وك أالهن

 ىدعو ست قاخأ تك رئام (ةباو رؤ وز له ىد ربدل اد و اوال :ىلعل اولا تكرتام :

 لو هملع هللا ىلصءرين ىلع نان وم !همعىلاعت هللا ىضرباطللانب رعو ركبانأ عي
 نم عانسمالا هعسب لهتماما ىلعاصتن ثد داااذه ثاكو 7 !(اهعب اد)ىد اهات اًقلو

 ىلسهللالوسر ىلا: تهذا سايعل هل لاق امل 4-:ءىلاعت هللا ىذر سايعلا هع ةعباتم
 راصنالا تاافا1 ناكااصن ثد د ايناك ولاشبأ داذاءانس الا اذه ناكن أف م .وهملعهللا

 هلاولاقشِي رق نمةمالانأب هنعىلاءئهلثا ىذرركي ولأ ماع جحاوريهأ مكتموريمأ امم
 كلذنيبوم>ريدغيف ثيد1لارك ذنب نكد لو ههبو هللا مرك ىلءةفالذصنا ا درودق
 ىلاعت هللا ىضرراصنالا عجب ىاعو ص ا.علاو "ىلع لعن ا.سذا|لا.ة-اف ني رمثوالا

 ريمأ مك-:موريضأ |:ءاولاف راصنالا نا ىلعل ل قال هنأ درو هنا ىلع ذمعملا دعنأ نم مهنع

 منسم نم لقي لبو هءلعنلا لص ىذا الوقراصنالا ترك ذالهههجو هللام رك لاق
 ةعيشلاو َصْفارلا ىوعدو مهبةباصولا عمم مف سهالا نوكي ف كف مهي سم نعزواكتإو
 ةرهاط ىهذا ةعوممر غادانءهباوامعيلو صنلا اًذهاواعميلع هللاناوض رةيادعلانا

 نا نعنو» ودعم م ءىلاعت هللا ىذد روق وةياعصأ ١ عيال اختك دؤنالن الطمل ١

 ةياصعل اريفك-_:ب لو قي ةضفارلا ةالغضءب ن !بءأ!بهقأ !نمو ةلال.ذ ىلع وعم
 مهاوعدامأو مهرغك ىلع افكلا ناعأ هنالرفك ههجو هللا ع رك العناوكلذ بس
 عقونالنا ٍلسوهءلع هللا ىلص هديصولالاثّما وةمق:ةفالذنا أ ىف عازملا كرئاسغااماعنا

 ل-سناهعنع وةمالا ىلءامام اله فيك ذاءارتفاو بذك.ةاق.سل سالو نسق د دع)

 ىضرن اةءورهتوركب نأ ىلع فهسساا لس ع متفركو قطعا لوبق نم عنمم نع ىلءا غمس
 دوجو عمهنع ىلاعتهللا ىذرةيواعم ىلءهل مودع اس :راكو ميعاشأ هلق عمم مَ ىلاوث هللا

 ٍ و هماعهلل ١ قصب ١ نمىدنءناكول مدقت ل اوه نأ هل غاسالا .وف ولال انمهعم نم

 بسنيبالو ملم و هيلع هللا ىلصد» ريغم ىلع نا ودرىدع و مث ىباخأ تك رئام لذ ىفدهع

 ل_بوهماء هللا ىلههراتش اركيانأ أب ةب و اعل هلت امو نام ورع وركب لأ هلت اة هكرت
 نيمرطا لها ءياباوضماءإف نامعل قاس تءطعأو هانعبا.ةرعادالوف هان هيامفاذن دل
 هلءالوئتب ار ةكدتب ارقالو ىل ثم سل نماهيف بروف ةفوكلاوةرصبلا نب رصملالهأو

 ىلعلب



 001007 مذ ذا ذأ 707 ستيني ديؤننا سانا سضضرف )7 ضع فس“
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 م ه-:عىلا.ءتهللاىذ را واعمىعي هنماهبقدحأ تنكو ىدب اسكهستشب اسال و ىلعك |

 هالوم”ىلءذ ءالومت نكن مريخنا طمس! نسا نب ملا نسعلل لقال نمو أمس
 الذب )سو هلعهللا ىل_صىا!ى-ءبول هللاوامأ لاه هو هللا مركىلءة ماما ىف صن
 مكمل مئاقلاو ىد_عبلا واده ساما اهيأان موال افا ومها صدق "ال ناطا ا او ةرامالا

 كلذىف هملادهعملس و هءاعهلنا ىبصهّنال اوسرناك ولهئلاوو اوهرطأ وةهلاوهع“ أف يىدعد

 ىناالوقنمدافةسيل»ه (هللاهجرىوونأامامالا ل ءسدقو) ةئمطخ مظعأ ناكمك رت
 رك ىأ نم ةمامالا.ىل |وأههح .و هلث امرك هنأ هال اوم ىلء ذهال اومتذكن هس وهماع هللا ىلص

 مهنيذلا الما اد_:ءكالذقءم لكل دىلع لديال هنأ باحأف ا ومع ىلا هلل اىذررعو

 هيفاصمو هيحو.ااوموةريصاثتنكن ماد .ة2ىفداقعالامياعونأشلا اذهلهأ ||
 هللا م”رك ىلع لاق م.م ءىلاهث هنن !ىضرديز نب ةماسسأ نا كا ذ سس ىف لءقدقو كلذ ك ىلهذ
 هللا بصهننال )وسر لاو لس و هملعهللا ىلصهللا ل وسر ىالوماماو ىال اومتساده> و

 هملع هذا ىلصهنالىا !م.تابةميللا ىذا بو هملع هنا ىلدلصواملو ْكلْذل سو هيلع
 هللاالاهلاال لاهو تاره ثالئريك (ةلدملا ىأراسا )الما ةني دما لخ دي نأ هركتاك مل 1

 نود_>اسنودياعنو.ثانن روس اريدقئث لك ىلعوهو دخلا هلو كلما هلدل كب رش الددو

 ةالصاا هلعل_ثدهغ هدو بازحالا مزهو هديعرصو هدءو هللا قدص نو دماحا.ب رل
 ةددشملاءا رلا في ص هرعأا قد رطنمارامن ةميدملا مالسلاو

 » () و هيلع هللا ىلصدرجرك ةبان)#
 هرعنا فالخالممطع لاك دقن رععدرأ ةرعبهل ادعي ىأ لو هيلع هللا ل_صرتعا دق
 اوناكم مناف نيكرمشملل ااا ةدعقلا ىذىف نهاكى أ عسب ر ىلع دزتل ل#سو هملعهنلا ىل_<
 ةعدرالا ءالثل وأو مَدةتاكىأر وعفلارفأ نمىهن وأود د ميم ار هش فد :رمعلاثوهركي

 هترعا نانو تدملا نع ثوكر شم ا ايفددىتلا ةدعتلا ىذف تناكوىأ ةسد1 اةرع

 مدقن اك ةدعقلا ىذىفتناكو ءاضقلاةرعىه وىأل#قملا ماعلا نمل و هيلعدللا ىلص

 هود :رثدح سو هيلعهتنا لص ةيلعاورخس توكرسشألا ناكهنءىلاعت هللا ىذرةداةنعو

 وذوهىذاارهشلا كاذ ىف ةكمدلدأو مهم هللا صةقاف ةدعّملا ىذ فن اكو ةديدخلا يف

 مقنيح سو هيلع هقلا لصءنرج اهئلانو مارمسارهشلا:مارطسارهشلاهقلالزنأو ةدعقلا
 الما ةكملد .وهمل هللا ىلص ل خدوةدعقلا ىذ ىف تناكوةنارعأم !نمتناكو نيذ> مئاخغ
 مدةناكس انلا ىلع ترف مث نموا هب تاك ةنارعطاب مص هتابل نمير تدر ىضف

 م رحأ هنا ىلءءانب يلا ف تاخد ىتلا ىأ عاد ولا ةح عمل سو هيلعهتلا ىلصدت رعاهعبادو .٠
 مرحأ ناد عيا من.ءوأهل ةم_صوصخ ينس, مرحأ هنأ ىلععا.ب لسا ىنءاهلخ دى اواانراق
 ىلاعتدَتلا ىذر(ةشئاعت ااه دقو )ةدعقا !ىذن منيب سدنم رحأهناف مدّة:ام ىلءاةاطم

 هج ىنلاالا ةدعقلا ىذىفاهاكرع عب رأر قع ا لسو هرلع هللا ىلص هنأ ( لهو ىراضلا
 ىذفناكن اهب همارحا امأو يعل اهي ةحلا ىذىفاوعق رألبةدءقلاىذىاهعقورل هنافعأ

 .-.سانا|

 فوا روج 6 ادا ] م
 ع . و

 اكرامزالا 0 !تاكار 5

 0001 ول ا
 هلةنح ىف 3 عءناوا 1

 3 ٠ لههو عرس 22

00 000 / 
 تهز# .٠ هر فهدا ا

 1 مهللالاوو' :-

 عابر ىرت سو باع
 ثتءدوحصلر و53 2 ى“ ىرمر

 ني فكما:
 هنا همعملزإ 5 -5

 تالي لاو ىدر سزأ ِ
 ناجالاّوريب_ ٠ #اىلمدقل 3 و 4م و | 4
 امنديلا أ ا

 هسيعتالا هللا نوكر نو

 7 ف دوور 7 1 و كلا ٠ ١. :تافاهم)

 ا ل 0ك 1و هزيال

 وب ا
 ءالا قوز 0 ل نم تأ 6 سالو

 كهمدع

 || جرخأو) عادولاةيحجا نر قتلا ىوسلالثإ_وهيلعهقلا ىلسدقلا لوس رقع اهنع



 ثاد.
  ,دفاعو لانو د

 م الوهماع و 3 00 اضرلاب

 م وثو هبال
 ب ابحأ

 يدقق 0

 وب ا 1 5

 0 "يالا ضأ ارغا
 كرو هتعاط لمت 4

 ةالسما|ه
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 -ئشنتاعالا
 ردها نسا هيا فرايوإ الار

 لد لوك ذا ةورلا

 اهلامذ د هنو فانا
 دس نيش هك“ +«موأ

 اهادوع 0 و ىذ
 ه

 طمور نع 7 ىدأ اىلعموق

 ىلاعتتلا ذر رعب رلانب و رعت اشيا رخآ 8 مق امه :هنعشب سف ةدعقلا |

 !ج عمستلاب ١ رايثعملاهت هللا ىذدرةشد ذاع هرج ىل اند ةسمرعنا اواك 10 تلا امهنع

 |بج رف لو هدلعهلنا ىلس هللا لوررتعا نمحرلا ذيعانأانَتاقف نكست لا بلااموص

 || تاقلوةيامو تاقنرلا د_.عوأ لوقي امنيععسنالأ هاما ىأ ةشناعل تلتف منلاق

 رهعاأم نو رلا دمع لال هلق ارةغي تااسةف بحر ىف لس و هماعهللا ىلصدهننا ل وسررمع'لوقد

 ىذؤرةءاامناوىأ طق يح رىفرةءااموهعموهوالاة باو رفو اهدهاشوهوالا ةرع
 200 منااهتعىلاعئهللا ىضرنا نعل هجر( ىطقرادلا ىورنكسلو ) :دعقا

 فلاق)ت 4 أو رصقو تهدورطف اف ناصر يف ةرع ىف لو هم ءهلثا ىل ص هللا ل وسر

 ١لوقأ طق ناضمر رقع |ملسو هماعهللا ىلع هناخر نعالج ابل طاع هنأ (ىدهلا

 نآال امس ردعان وكم ةلاودفدرع وبح رف ةرعنب ةرعاضدأو ةعا هنأ يطل دازو

 ىلاعت هللا ىذرر_عنبا لوةسج رف ةر_ةءامنأب لئاقلادئئسم نوكي نآز و < لاةد
 لاودىف ةرمعلل حج رخىألا و5فرقعاهلوقنوك نآراح وهدرم دقت دقو مدر اا ههثع

 لعأهللاو عادولا ة> نمذ ىف تناك ى لا ةرمعلا ىهو

 «(لسو «ءلع هللا ى ل ىدب رعت ع نمد رك 3 بان) ©

 || ةزهل ا كلتوالو توم ادوهيلا قو نآرقلاكل ءفلادامب ىدك'اوسا مب ىددكتأ | نكعىفلا
 ني هل ”ةلصاط ارومالا امو هن افوىلا ةدءلا دهن اسو هلع هللا ىلددل صا ز-ا نعاسالطسا

 اارفكللة ندوملاةس رغلاةداعالةقراخت'رومالا نمءالْذل.ةو هتئعب وهداوم مانأ ىدب
 0 وىوَقلا قااعالا املع :رد_ةءال و هرمسل ا وقاهغ وأ نءزدعب

 تيلئاذا ىثو تازد*حالط_ءالاىف ىعمالوةلاس ءرال تا سسأتو تاصاهرا هل لاق

 نملكناف اناَةو اهيداز زيةملاو ةربسهملا وذاهمةركفئاذا واناعاهنداز نموا باقىلع

 ةلاسرلا نم همعديام ن وك تاداعال ةفااذعا ميه يأ ةبآ نمل علل بوز عهللا ل سرأ
 هلقيدصت ةلاس ر 1 وعديأمم ارتقاثال م.« ديا.هق هقدص ىلعةيأ الا كلذ لد سقاهاافا مك

 0! رلا كا ام ىلصو» وق ةئات تا ازههم لس رلا ىأ(ما.بثالل تناكدقو) يأ

 ىطعءأ دقوالا ينم معاقل ع نءامءاجد_ةفىأان اهربم مرهظأو هيأ مههظعأ أوةزدعم

 ىنوأانسو تو أىذل ناك امناوهراوظابيسباونمآىأرشلا هملعن أ .( امان“ الا

 موباعيتمدهرثك اذوك انآو داق ديمهاد_كوىذلا هنالثآر ةااودو <ىلال+و زبعهللا

 قدس مهءاج مال ءلاوةالصا اهمشعىع وم ْنن مرو ؤروسا !باغاسمل هناف ىأةما.قلا

 ٠ مال_ااوةالصا هلع ىسعنمزىف بطلا باغاط ورك هلاقافر :وامدغلا قااقهن اردتم

 قرعشا!لوقو ةحامثااتءاءاناو صراالاو كالا ًارباو وم ا امحأف هذ ىهءاج

 ةصاخقز ردملا نأ ىلع دب قا..سلا اذهو نأ :ارقأاب مهءاجمالسااوةالدل اهماعان:نمز هر

 ةزعملا ىاى هو هسرمو فق ةاومآ حاصإل وقد ذقناوو مال _لاوةالصلا مريع ل سرلا
 ىلاه هنكلهنلالوسر هن أى ّذا نمق د صراهظاد._هدقاس عدرا عحالطصالا بس

 لعمل ةوبذلا يدم ديىلءارهاظة داءال قرادلا مالا ىآثوكين عسارلا ةزهملا طورش

 هنا ٠



 نيلل

 ةلاسرلا ميام اهيدارأ هنأ لقكيو ةلاسرلاذّوناان دارأ هنأ لمكف ىمهتنادقيد#_صق هنأ
 ةلاسرلا ها وعدا ة :هذسمةٌونلاهاوعدو هسةملا لس سم لوسرلاريغ ىلا نال ه سفن صخشلل
 لوسرب سدا ىذأا ىذا :ااولوسرلا قدسىف ةماغتز :رادملا قركتش هلق كازو وأ يؤ هنت

 | ةالسلامهيلعناينالا ددعن ءلّئس مسوهيلهدقلا ىلس يتلا نأكو رام ىلعدعساا لاق

 نورمثءوةعب رآوف ااا امكءاودفو انا نورمشءوةمررأ وفااةناملا.ةفمالسااو 10

 ءىلاةز ةرمعم نا ىربكلااهئدرقعح رشف ىموذ لا!مامالا لوقاشيأءديؤي و افأأ :

 اونتءةءالثا تاما ركل تاقكءام ءاوالا ىلع ضرفو ماو: ومات ارهمااراهظا ءاسنالا

 لورلاربغىبنلا ىلع بج هئأب عب رصتهمفوةمار كلاود: :رعملانبب لاه دقق 1 يا

 قرك ذودن روم :,ريزجهنأ ىبلا ىلع بجح أهلنا هجر (ىك الا ىفارقأا نع و: ركماراهظا

 هلعدللا لصتازمتفالاو ملسوهيلعدتلا ىلص هنازختتمن نمةديئورك ذ ضرغلا نأ لصالا
 م .وهماعهنلا ضد رم ءانعلا ضءارك ذدق 04 وءالانقذادملا رمال

 رسغىأ ةرشمفالآ“ 1 هيا ”ىطعأ م و هماعهللأ ىلص هنأرخ رجا 1ضءمالك ىف و رص هال |

 ىهلطا لاق( صئاسهلئ1ىفلاف لا رق رده ىلا أني همس لمقو نةسهقفناقنارقلا

 ا عم ه«تالدناف ماسالا عارتخاو ف ةوعاامدريغتا امم نمئثفف و سداو

 نع ةباكدس ىلا هذ هلال وشب ص راعماذهنأ(هيف 9( همالك ذه ةصاخ مل#م و «.اعهللا ىلد

 رك ذضرغلاو نال اريطلا ةممهك نيطاا نممكاقلخ أ ىلا مالسااو ةالصا اهءلعى مع

 ىأىل وقب مْدقْنام ىلع هدأ وىأ فرم ه:كل قمسدقاهرثك ناك ن او ةعو#ةذ ض١ كلت

 اهمظعأوه وس و هلع هللا ىلص 0 اردتم نك) مدت لا هفكل ةنعتكسأ او مد: 3

 ىلا ةمضاملاءاسنالاريسسوةقلاس |١ممالارامنأ لعالم هبىأ ىلاعت هنالىأ نآرقاا

 هتمالوأر ةدال "تأ ٍلسو هراء هللا ىلصودو باكا له اهفرنع

 فرعيرلاع اهب سداداب ىفم روني أشندق تو هيلع هللا ىلصهنالراي-الاوناهكلا
 بنكي برعلا نمناكن موىأاهياءلتشاىنا ةفااسلاممالاو ةمضاملانورقلارادخأ
 ”ليقةسسملاتاسفملا نع اص هوصخ ن ,ارهلادن ريخأاملع ردي لرانحال ١ سلا وأرق هوو

 م : لاو ةقماأت نسلم ىأءاغلما اءادصغأا رعأدت و هيريخسأ ام ىلءاهءوق ول «قةدص ىلعتل

 نتلضلو هنانآت دكحأ همساصق ل وق لك ىلعت رهظو هتغالب لوقعا١ت رمي هناك ْ

 عصسأ !كانئرفو ردا ومظنل !لاجرم» و مهءالحأ ه فت دامت ةومهلوةعهبنتراخهناناك

 مظاك ن تح لهماظانال مثنلامهمالك فاصوالنيا..مفصو ىلع ءاجدقو رهشنااو

 ه.بضراعمىلا مهاعدو مهاد_كدق وناهكلا عاما اوراءشالاال وبطآل اولئاسرلا

 ةهيسأ اعجفرعالو ب 0

 ْ ىأهللا هد تردعسلا لاقو هدأ اناو هدياةعؤهللا هجر ىلا ل اوةىلاماا اذهدب ودام و '؛

 أ ثت الا لل قرمدنق نا ىورد 2 (لاق )كاد ار اننا تارت الا

 هقلاعم تالماعملا لو ا

 مم 1 ري ةاهرعا [ىلاافالخ اهيفن ان لوسرلا ةر عم ف الذم هتوهد_هدرخأت:نآز وح لوسرلا

 نو : ىلع هللا ضرف هرقأو مضت ع ىرغصلا صن اًضائاىف يل ةناماضي ا ىناثا اذ هديودامو

 ا كلذمهل لد ل ل_هوهماعدللا ىلض هنأ ىلع عطاق لدادوهو ىأ هنءةروسرصقانت انت ال و

روز. ةمقوضلا |
لااوبهذامىلاذ, 

 هي

وب اعل ار أ
 حاصلا فال 

 ص 4 : أقل ١

 ص نيس
 عم

0 اهارك ١
 

سم ح زفدحأ
 ءاذعل امر ]

ء كلذدكوناعالا
ا 7 وما

 

او نولي
 ها ركسص

يبو دف
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 ا

ا ادعم رطاو
 ال

 ةوالع ٠ توملاةراسم
 6 زف هرصج

1 00 

 ل

 ةوال_1 الا ُكاذأمو كلذ ن مدل



 اولدعألل كلذموثماح ؟ةءاطةسا ىف ناكم ول اواباذكرعسف م6مااكس اد نم وه دو4َع الما 7 ١

 نالىأ م را ارذ ىب-س هو مهلا ومأ بمب .و مهديدانص ل ةقايفىقأاذن راحا ىلا كلذ نءأأ قةر 3 '

 نع سفن عمو وف ةسضرادملا ف عسولا تغرفتسا اذ هلثوتعرقاذا سوقنلا || لات. جويا ع
 هوجو عبابنجم يقرسص ىلا ههنا نال مهئمدضراعما عقتلاغاألاقن ماو الس ةسضراعملا نسوا لانو كلذ قو

 وهو متأو لك ألوالىف زا-عالا نكازاسعا هذا نءمهةرمص ناك ن او هنالاهياعمهتردق ن 0 اعتق ى اعلا
 0 ىو

 8 سب رقىف مدا ناكو (ةريغملا ني دءاولا هءاحاسا مث نءو)ثآر هلال ذم طع قالا , 1 : - تا 0

 رو "ىلعأر ةامل-سوهءلع هللا لص هللافوم دق: شد ر ةةنا صوره لاقي ناكوةساصأو 2 كوهلاو هلف-غلا شر م

 سوفنإ| _..
 ل ءىسنوىفرقلاىذءاءاو ناسحالاولدعاانرمأي هللا نا ٍلسو هماعدللا ىلد قا 6 اواا 0

 ةوالط ل ناهققاو لاف ءالذداعأةهدعأ هل لاكو نورك ذ ع كل, ؟تظعي د يءااوركهلاو هنالا و هه. طالا ناز ذا

 | ىلعيالوواس.اهناورشر اذهلوةبامو فداء ةسأناو را مالعأث او ةوالطاهماعناو ا نا 5

 تا الا ينذلا رفا ملعلازب زعلا هللا ن :رم باك. ١ لوزعتم تدتلغأ ارذةناو مىقو ةناع وهل ةساابر نت : 1

 نمالو سنالا مالك ن موهام دن مالك هتاولاقنموزنع بله لزنمث أت قلطأاذ 00

 هللاوداولاآ ء-صدق شد رقتااةفهلزغمىلا فرصا ٌمثمد_ةنامرخ ىلا نا مالك سي وهلا ة- | مي
 هنري زملا ةئيه ىلع دعقفهومكسفك ًاانأهلق اهنعا ل هجو لاس فاهلك شر ةنأمد:ا ند امظرلا هلن ار 7 و

 42م 5 ّىالا اوعجسدق شدرأ 3 هو نزحأن ا ىنعنعامولاع اميثك كلارأ ىامهل اقف اولا .كلدةوال تزور يح

 بضغف هماعط لدن هيدصتاد_#لوقتذإ زامغاكنأ اوعزو ل سهأ ىلع ل ونمعمل نادى ةرعدلو 1 3

 هياعحأو دع اي 57 رالامم هرثك !٠.مىلا ين ةتاعدق ءاوأ لاهو دساولا 1 6 4 كءعلا ز هد نما
 06 ل 9 ادسل او 53 كلدانشر 5 ياس

 نذل

 لوقا نأل.تسيذا هلئاددع نم دوك لاذ نوعبط:دسيالمملأن ةملاسم قل داووهرالا

 نءايالذا هللا دنع نم هءاعلزلد م لوهجظاىلو و ىذلا هنأ 1 وهوكاذ ل#سو هم و هءلعهللا ىلص

 قاد ءاعلاذ ةدح ردلااوغلي دقة اطت ءورهشو ةحاصفلهأ مه وهضر أمن نمدم وقفت وكب نأ

 اد نأ نوع للان موزنخ سا ىنأىت- ل_هج بأ عم قلاطناف ماعطا نم

 مكفرت هو املوذ ثونحم هنأ نوعزتف لاق ال حالا اولاه طقم 34 دك هوغرأ ارجع با دك

 ريخاسع ريع هوه« لهف نهاك هنأ نو عزت لاقالاولاق لورق هتاقا ارذئاَى أ ىأ طق

 رثود رمال ادهنالاّْذَد ةربغملاانأان وهاذشدر ةه] تااه كلذ د :هفالاولاه ةنوكسلا د

 ةحاصفل تدحملاقةكلذ ف هلل ةفدصخق ع وناععدصاف أرك د ؛ السر يلار ءا عممدتو

 اكول نأدهشالاقفاسنا اوما قواد اوسأمتساماقأر# 3 الح ررح ا عمو مالكلا اره

 ةحاصن ةيسادسوأة ساي راح ع نم ىهمالا عمماو ىأمالكلاا اذهل :مىلعر دقن

 ظء قماش ّى“ وم مأ ىلا اذم ا و ًاوىلاعت 2 وقدع ةساصفا ل لهدعتوا آ41تااَقذ اهمتمبدتف

 ضع ضراعممهضعيدارأ لو نيتراشبو نيربخو نيمو نيرهأنيباويف مفسد هلا

 ليقو ار 7 2 ؛بدكل !ىامبص ععسف قوالا ظاسا ةغالا او ةحاصفاا نمىفوأ دووهروس

 ايعو ةفزافملا نع تر مالا ىذقو ءاملا ضغو ىلقأ ءاعءأنو ٌكءامىادأ ضر ||

 ىدنل سو هيلع هللا ىلص دي ل و(مهذعبلاف) 0_ مالك ءاذهامهتلا اولاف وهنتك ام

 لب دبتاا نم طقسو ةرمهم نأ رّقل ١نم هل لك مهضعب لاق نأ ارقاانالا 35 ار” نم

 أ 2 و علا
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 هديدراوهرب رذ كد عمل اريال لي هععالهعماسو هلءالهيرافو روددلار * ىلع فد رلاو

 داد درثأ | ف ملعب اغلا ع ول اومالكلا نمور وهئحم مظاعتت ودب ءوال_-دنا ازتتانر طاضع

 ىلع ةشاو تامزالادن دش نمهنوالثب حارتسدو تاولذلا ىف هيسنؤبددعأ اذا ىدامدو

 انأ(م ورلا ةقراط» !ضء:لاق دقو)ةدايز وةمهلالا بنك ١ عنج هناعتاةثاام 00
 يا

 اك-”ةلوقو ةهقو لعل 9. دج تعج هي مودل | س م + ودل وسر ودهّللا 'ا عطب نمو ةأ نا هنعىل اهت هللا ىدر رهعأ لأ

 هانعمان دموي 1 -تودك ار د| قف( ىلا لاك) رس ا ندلا لاوحأنممالسا اوةال_ا | هماعىسع ىلع لزنأام

 كةفىلوإ ب . ى...0 ف هيلع ملل اا طق ىلا ازو٠ نكن [وةحو ةوعدهنأب هدّخهللانانآرقأ !اردق مظع نمو هساجم

 ىفلنامزالو| : ىتكلنمعإ ب و4 ءاع هللا ىلصال اوس رأ ىلاعت هللاامهعج دق راهرغة عون وك ع ةوعدممء لكان واكل

 3 ثاو اساوةل نرسل ”٠ عشر امتحن وكن نأ افرشةو<دلا ىف :كوهظافاأب ,ةحيامعةوعدةحوةوعدوهثنارقااف

 رابخالاا-_صوصخ أى ث لك عج وابهنعامتوعد ل صفنتالنأ افرم اها معى وصصراهجب
 5 سي ديك

 ادفصو| :ءا 1 ابدأ: ىءموؤمةصقك ةفلاس !!نورقا١نءرامخالاو هيرينخأامَو هط ىلعد بحوو تادسغأا

 هملا ا ع 57 -دلافادور ةمضانملامالاو نينو ةلا ىذةصقو ف وكلا لهأ ةصقو مال_ءاو:السلا .لعرضلللاو
 بن ع

 ًالوقةءرادإ ١ 7 وهءلعىب .ع ال اوءالعل اهم عمومشت ال اوهضاعى ضقت ال و طذدلل ةرمومط هو ميت أ عم؟ امين الا صخصقك
 5 يدعو 4 ٠

 اذهوا 0[ ب كلذرممىلإ راع ندم 0 معا سووتلعمللا قصت رشلاهردصقشاممو)* اوهالا هبت رت رن

 ف 1 دو دخول ىلص( رايخااهنمو)مدقتام اسوأ عب رآءالذر ركل " عم ةقش.مال ور رم ىندأل وصس

 0 0000 (مسد.-ةملا تدب ىلا هءىرممأ هنأب اشي رقريخأاملىأس دقملا سد ةئاصنءملسو هماعدتلا

 اوكي لو و... ل مال تمالا ةياصصأ عم هلع هت الصو هنوممو(ىئاجنأاتو؟ل سو هيلع هللا ىلصدرامخااهنمو) مهقت

 0 لامر | م-«و هيلع 7 نمناو ىف ىلاعت هللا لزتأذ طقدر. ل ىلا وره ل لو ادن وراك دز دالة ش

 مال-ءالا «اكبالا أممدسحاو (اهنمو)مدقن اك ( (رهقلاقاقشنا اهتموةنأ الا مكمل | لزنأ امو هان نموا نا باكل ا لدأ ْ

 5ك ماوابوهقئان بو هزنمىلا واج وةودذلارا دف 4 .اعدتنا ىلصولق ىلعاودقاعت ال شب رق ند * الملا نأ ١

 كمن وقد ت ط هس ومش راصبأ او ذفخدق ومويلع 2 ردن هناا اودوقو ملسو ه- هملع هللا ىلد

 ةضءقااوبارت ارتنمدصدق ضيقة ممم ور ىلعماق قلم وهملعهللا ىلليقأب او مهرودص

 تحقىأ هو-ولاتهاش لاو ةد_اولاةرملا |يدكفب و ضوءقملائذلافاقأا مضي

 هللا ىلص هنأ هنمو) مدت امرديم ول لة لال ثنمئوثن هب اصأ نم لكس م مز رىلع اهاقاأو

 لئمردب ف هلمدقن ةناك موهوجوىلا برب ارتنمةضبب (نيذ-م ولموقلا مزه لسو هم هيلع
 اممعامت ١ ضعي ىلعوى ًاراغل الس وهيلعللا ىلصهللع(ث وكنا ا ميساهنم هى كلذ

 دلل نضرالا ىف هس 5 او صو خ نم هنعلاعتدقا ىذو (هقا رسل عراهو) ملقا

 ديعم ما ةسقفف مدقنام !هاعل عازل قلا(ةاش ثاارداهنمو)ةرجولا ريخف مدقنا<

 ةعستلا هنن ىلا ةبوداعبللا ىلصىنلاثعبلاق ةملاعلا ف أ !نعك رخأة قف و

 ناكم رس طق تدك :امرادلاففانعىل ارظنن درة دب هيا 7 نم سان هءاذع و اماهط بلطي

 مت ايعقدت اب ىلا ثعيفه.:باف بهقباعدف اهيا ر نيب لدم ع ليطل تقفل فا هاربا
 نأهنعىلاعتهللا ىذدرمعا(لسو هملعهللا لصد ءداهنمو)اوبرمثو برس با مئامعق
 يهذي نأ عا( لو هملعهقبا لصد وعدا مم و مدقن ام كل دك ناك مالسالا هيهللازعإ



 اناينت

 فرصا! ىف ءاتشل باسم سِلي ههج و هللا مرك ناكو ام مئءادح اوك ثيل ةدرل اوراس  هنع ا

 هيدصو[إ ١ ىلع

 هفاوناا ىلع بليا
 تاه

 ىلاعت هلا ىذر(لالي هيث دحام الذ نمو ىأ) مدقناكرتأيالوءاتشا ىف فصلا باسو ||
 نيألاقفادحأ [ردهسملا ف مر ,لؤل هو هلع هللا ىلدىنلا َح ركن ةدرانةادغىف ت 1 :ذ[لاك هلع !

 قنوقرتيمتيأردقافلاق دولا مع يهذأ مها !لامقفدولا به بستان سانلا ا
 هيددماو صه هءاصأدو وههجو هللا مرك ىلع (ل_سو هماع هللا ىلصهراعد ا هئمو): ةالصاا | :

 ناك ناو ىذافا رخأتم ناك نا ووح رانريض-حدقىل- ناك نا مهللا لود ]وذو هعبموأا ٠

 هللغمقلا لص بخل كل ذداءأ تاق بنيك لسوه .طع هلا ىلصىبل اهل لاسةةىنريصفءالب ,

 هؤاعداهتمو ىأ) همل ضرما كلا ذداعام هفشا مهالا لأق مث ةغ ؛ رمشلا ةكرام اياد ملبسو

 هلل ان بازحالام ازا هَ ا!قد.ذت ا!ىفهةعىلاعتهللاى 7 ةر(ةغب 5 مل وهيلع قاىلص

 قمع لفن( م .وهءاعدللا ص "3 1 هوم مما فى ؟ءهناكن اكفد ريلا هنع بهذي

 هيلع هللا ىلص هنأ اهئم هرئأ) ريب ف مدقت :ام هدعاس نمو ءقدمر اوه وهه-و هللا 01 ىلع

 لزب هنأ[ متم وز مدقت م | رقد م هول مهمسإ 4 ,ةى ”ردقو زي هسا نيم وئاكرخفف ق قدا مل دو

 محام الوهماءب رسذاكد رقىذ:ارغىف ةداتق ىلأ هجو ىفم مسرأ ىلع لعت (يل ودبل مقا

 امتمو)مدقتاكهلؤنرلذ سد ”أ نب هللا درع حش ىلع( لفت ملسو هماعدللا ىلص هن أ !هتمو) مه 0

 مو «:عىلاعتهللا ىذد ع وكالا ني ةلسف اسر رد ىلع فأ 2 هيلع هّلذ ا ىل_صهنا :

 ذاسعمنبدي ز سأدو لج دىلع(ثدق لو هيلع هلا ىلص هنأ نمو ىأ) مدنا ترف بم ْ 5

 اهتمو) م دقن اري فرشالا نب عك ل“ ةدنءف..ماااممياص نيس هنعىل اعتدنا ىذر را

 ْ هناكما يف تربك !دقو قدمت امور مكس نب ىلع قاس ىلع (ثفنلسو هماع هللا ىلد هنأ ٍْ نوح

 دقوءا ارةءنبا ذوعمدن ىلع ثفت ()-وهيلعهقلا لص نأ اهتمو) مدقناكهسرف نءلدللو 7 08 كان فدتلاوم 8

 مل دييلعملا لستار وسراهمماأ اهاود ءاح وردبمو و لوجين با همر كعءاهعطق ا

 ةشقلا ضرأب هتداواهن اهم نءشدح (بطاح نب د<ت نأ اهنمو) مدقناك تةصتلاف ُ:
 ىف اماعطكل تذيط نيئاماوأ هل هل ىلعهس دملا نم تنك اذا تست ااق هيد رخامماو ٍ

 كي تان اند .دملا تمدقف كءارذ ىلءتأفكناف ةردّقأ|تاوانمف باطاته3ذ5بطالا ا

م نمل وقأوهو بطاسنب دنا ذهدقنا لوسرايت اذ سو هيلعدقنا ىلص هتلالوسر ا
 كي ىع

 اعدو كعارذ ىلع سم و كف ىقلسو هيلع هللا ىلصةظفا لو سر لة تلاه مالسالا دعب ىأ ||

 كؤافدالاءامن ثالاسلاا تن دا سانلا بر سا ا بهذ آلاه مث كدي ىلع لفت منك |

 ىلص هنأ اهم و( كديشت رب ىدح لو هيلع هللا ىل هه ن مقاسك نأ 0

 هقشلام ّتحهقن 01 ةيريكل رديو ول ثدمصأ دقو بدخ قزاع ىلع فن لود

 تا اسناد ةداتقنيعذراهتمو) مق "اك قتلا هاكمإ .و هيلع هللا ىلصهللا ل وسودهذ :رث

 (ريرضن اهنمو) مدقتاك ( هملمع نسح أتاك هد ىلع
 ا سو هءلع هللا ىلص ملا اك

 ( هياعدؤءاعد مقل ونييعكرلص وأضو و ملسو وهيلع هللا ىله4لاقثهلدتاق الهئاو هرصن باهذ

 هللا لوسر ث ثدي ذأ اههبر سيال ناكبف(اذي تضع االسرن ا! تمو) ى ارا

 |[ ةربالاا اومن لدي نينامنبا وه 94 1 و (موضعب لاه ( رمصبأف هينمع ىف لو هملع هنا ىلع |
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 ا 20 لس ريشا وةَقن رايق تقر ,و ا

 سءام وأ ممم اصنمبرطأ 1َن وكم | بطلا فد_م<عىه رالاذأ صاا:هامدوست اعبرأ

 اموب هلنلقف ةينءعبر نمسطأاح لائمعتاما ولاقت سامنلا ىلا جرخا داو تمطلا ةدنتع

 هنلال اوسردهع ىلءارسش لاذ الافق شا ذرفاساصر سما[ تنالو سهلا قدها

 ىلصهي دينا تدسقو تدر در أنآ مان كاذهاات وكشف و هلع هللا ىلذ

 كالدو< :رشااهدبق مل و هيلع هللا ىلصثةاقىح رثىلءف وثتمقاأ 1و 00000 أ

 راش أ كلذىلاو ذدم وب هندي نم بدطلا ادهقمسفهندس - طبو ى ةر وظمسم مىرخالاا

 هيانئجسرو هللاهجرهلوقي لصالا نح ام

 ىوتيامرطعأي ةئماذشلا عوضي « ارطاعحارهسماملةيتعو
 لد وأتلا هلعيدنت|نأب امهنع هللا ىذر س اعني هللا دهأ ملسو هملع هللا ىلص دن وعدام هوه

 ىل !ل-سو هم هءلعهللا لصهللا ل وسر ى هدام -_منء هللا ىّذدر سا معن ! ع نءفنيدلا ل هقل و

 ىلصىنلاى أل اك هنعهللا ىذرهنعو ةمكمحلا ظفافف ةو باكا هلعمهال !لافو هردص]

 مهللالاقو ربسخأفاذه عضو نم لاق حب رخاافأ اوضو هلتدص هوفءالأتا مل سو هم هءلعهلنأ

 ىلءهللا لوسراعدلاف امهنعهللا ىذررعنب هللا دمءنعو ل. وأتا | هو نيدلا فهوةذ
 امتثمو « اعداك ناكفهئمرشنا وهمق كرا مهللا لاق كج دوم نسر

 ماى ويسمنأاك نادعن|ةياس .راصق 0 ساحل ملسو هملع هللا ىلع هواعد

 اعدام ناكداولا ولان ةرثكو رهعلالوطد سالم ءوهءلع هللا ىلصد واعد اهئم هوم مدقت | ظ

 ةنامىأر ىتد تعلو الامراستالارثك ًاهناهسفن نعرش أو ةثاملاق :وذ ضاع هنأ رك ذ ا

 تاسأف مالسالابا منع هّقلا ىدرد :رير هىبأ مال لبو ه- و هءاعهللا ىلصو واعداهخموىأ ا « كلذإ ش

 اموناوعدف ةكرشم ىطو مالسالا أ ًاوعدأت نك لاك هفعهللا ىذرةرب ره أن عف

 سو هملع هللا ىلص هللا ل وسر تائأف هرك امل و هءاعهتنا ىلص هللا ل ودرة قتععساف ا

 مم وأ ام وعدذ ىلع ىأتف مالسالاىلا أ اوعدأث نك, دق هللال وشراب تاق ى انو

 مءوهءاع هللا ىلصهللالوسر لاذ ٌءرب ربا مأىد هينأهتلاعداف هرك امك ف ىنتمم“أف |

 ايف سو هيلعهقلا لص ينل !ةوعدبا ءارشبم م تر مالساللت ر ره ىف مأدها مولا ا

 ىلع تلاقف ىدق س- نأ تءءدفدو درص ىا فاكتوه اذ اف بال | ىلا تدق تنجح أ

 اهراه نغتانعو اهعرذتسا اوتاستءافءاملاة:فذكذخ تووموت 27 رهان انكالسي را

 هلؤسوهد.ءاد#نأدهشأو هللاالادلا الن أدهش ةر رهانأانتلاقمت ب بايلاتهقف |

 هللالوسرا,تاقو 4 رفلا نم ىت اأو هن : أف لو هلا كضهقلا وسر ىلا تحرق ْ

 هواعداهنمو *« اريشلاقو هلا دس :ر رهىيبامأى دهوك توعد هللاباعتسا دةذ رمشنأ

 دعبهلدإو وةرصملا حادا مدقنيحمدال وأ نمنب رشعءوةنامن ةدناك دقو هدلص نمدلو

 ةناورفو » اقسؤرششع ثالث كاذدعيلضف دوىذ دوت نمد و 0 و !آ

 ١ ٍ صلى١ نوالث وطو هملعامهنمىف اوأف ةكريلاب هنع دلت اىضر رئاح طاح رقى ل_بوهيلعهلت ْ

 فو زد(

 ا تاموالا
 هقتاىل ف أر .ان* كرامما)

 ىلا 00 كنغر“ 3
 8 ةبر ءهيو 720 هر

 لاعىررع 2 ملف هل



2 

 نأدوُأ ت كه نء هلا ىطررباجلاك تح رقلا نمهيف ناك اماهلق عم ىااقسو رشع ةعبس
 | لمع ملماعلا كلذ ىف لذا اناقةدحاوةرةبفوخاىلا عجرأال او ىدااو نيدهللا ىّدْود

 وه دو لواه ماعىلاريصي نأ ق ىد دوما! ملكت لس و هءاعهللا ىلص هللا لوسرراص ,قلدلقلا الا

 | مليضلا ف فاطف ل_سو هيلع هللا ىلصمتتالوسر ماقف .هرظت أال مساق نأ ءلوقو وأي
 | ةعيسلضف واقسونيثالث هّتبفو وذاذلاىفتذ-> أف ضقاو عطقاىا دجرباج الاف

 | باطلتا نمر م كا ذيريخا لاقو كدضف هنري_أفل سو هءاعدتتا ىل_صه:ئاةسورشع
 مسو هلع هللا ىلصهققالوسرا يف ىىثم نيس تاعدشل لا ةفهنربخأف ترهذف هنع هللا ىذر
 اوذ-خأي نأهن امرغىلع تضرعفنيدهملعو نأ و رباج نعرخ ظفا ىفو ايف نكرابسل
 كلذ تركذف ملسوهماعهتتا لصىنا!تنتأف ءافوهمفنأ اوريو واووأفهيلعام لكلا
 هللال وسرت ئذ ادب رملا ىف هّيءضوانأ فهن دذخ ىناعأتدي رملا ىفهّهض وو هتذدحاذا لاهو

 هبا ورل#ثاذهوىا هكربلاياعدو هم ءساف -رعورك وأهم .وءاذس لس و هيلع هللا ىلص

 لو هملعهللا ىلهن وكم تأت وعلاش دوو طناف د رباح رعى م و هملعهللا لصاعدو

 ةفلاَالفاعدو هرلع نماجوءاسدي را ىف عضوورقلا عطقاملمم اعدوالوأ لأ ىف فاط
 هل ؛ملضفو هتضقالا نيد هلا د تكرتاسف مهفوأف ل ءامرغعدا لو هملع هنن ىلصلاق مت
 هزاةستسااهنمو» هللالوسرفف أدهش لاقفهن رشف لو هملع هللا ىلصهقنالوسر تْنخ
 باح اف مهل ىمصتسافرطملا ةرثك ن مدل كش ئاعوبسأ ءاملا ترطمأذ لو هبلع هن | ىلص
 نأب بها ىأنب ريغصتلاب ةسّتع ىلءاعدلد وهماع هللا ىلصدنأ اهتمو# مدة (مباصسلا

 هنالايلكى عملا ما دسالاو ىا ه مدن اك مولا نيب نمدسالا ةسرتفاف باك هلع طاسي
 ىكحو ادسأ ناك ف هكسلا لهأ باكن ا لق تنم ودلبر عف رلاباذا هنأ ىف باكل | همشي

 الاب اودلا نم ةنملا ىف سل ءاجامهدربو ةسارعلل همز الا باكلاب ىعسس الر ناك هنا
 اريكمةيتعامأو ةدايز عملاذم 3و ملاصةقانو ريزعلاراجرو فوكلا لهأ باك
 ريكملاةبتعلاقفسكعمهضعبو هرو مشل اوهاذه بتعمدوخ ا ووهادكم تق موي أد قف
 هللا ل صلة رشا ةداهشاهنمو » مفاا مو لسأ ىذا اوهرغصملا ةيبّدعو دسالاريقعوه
 ل وقدام ىلءعدهاش نمل هلا ةذمالسالا ىلا هاعدىذإ !ىارعال ارخىفئلاس .رلان لب و هملع

 تعجر متان'الث لاه ام هنا تدبشف اهدمشتساق تايقأف اهاعدف اه عدا ةرصشلا هذه عن لاق
 اقع نأ ىداولائطاشبااكَنيدللانيرصشلا لبو هملعهللا لصد م أ هتمو# اهتينميحلا
 رم ةازغىف دقن امهلح ىلا اتهدوانقرتفا مث اًمدقحاَو ةحاحلاءاضقد نعام رك سدل

 هللا لوسرْنك سعأّنها لقي هنالذقىلا فطات نأ سنا لسو هلع هللا ىلصد ص اهنمو
 نه سعأب نأ: م أ هداج ىضقاسإف نكس هتجاح ىضقمل نعد نأ لو هملع هللا ىلص
 هلاظَدل ِل_بوهملعهنا ىلصدمل اةرحمشلاء ىحتاهتمو مدقتاك ندعف نك ام ىلادوعلاب

 ضرالا قش ةرصش تءافم سعشلا ىف ىا مان لبو هيلعهّلقا ىلص هناء د ةف هيلع ستو
 لست نأىف لجوزعاهبر تنذأتسا ةرصش ىهلاقف كل ذملركذ ظقمتس | اسف هما ء ت ماك ى تس
 اصلا ميست|هئمو ب مدقناك ١ و هيلعفللا ىلصوهيلا عدلا نيئحاهئمو «:اهانذأف ىلع

 ق



2 
 ا م سس سس

 ىلعتببلا طق او>-ون اما اةفكسأن يمان اهم و ىأ « مدقت اكلهم ,و هءاعهللا ىلصهفك ىف ق

 هعباصن ب ؛ماعطأا تسل | ميم هو + مدن نيما نيما نيما ل و هملعهللا ىلصدي : اعد

 امنأي ؛ل سو هملعدلل اىلص لةموعسسملاةاشل ا مالعا |متمو سو هيلعهللا لسة ليبلا
 6 لمعلا ةرثكو فاةلاءلة لس و هءاعهّللا ىلصالرعملاى :وكسايتم و مدقنام هموعسم

 هدا ارفو أ هضد ددخأ بيساو هيلعهلا لصفر دومطل ١ نس ىئ وك داعم هو ىأ# مدلعنا

 نمل رلاةفدده عش مكنأ ١ د |ل_سو هم وةءلع هللا ىلصلاَمُو هس ارق ةوفتءاحدرج نأ اء احد

 نان ةناركرف رعب 5 مج ما اظتافر واهاةجرهدرهدرلاّةو اهضطس تفي انآ وقلا

 خارفلا عمضببأ ادودو نم عنامال اوامهءعذضوهىلاامه ودرب .وهملعهّللا ىبص لاهو

 باكل لكنا زاسو لع نعبحفتنا ىلا لسو هيلع هللا ىلض هلريعدلاد وحس | هدو #

 ضءيىف لو هيلع هللا ىلصهلمغل ادوكس | متمو »* مدقنام هيلا برقي نأدأردقيال

 ماكنت اهتءموه مدت سو هلع هللا ىلص ل لدمج امي 4 اهنمو» مد ةءاكراصنالا طناوح

 ىلصء دنع لجلاةدا شام هو # مدع :امر روفءءلاو هو ريبخ ىف لو هيلعهلفا ىلدهلراجملا

 نيديز نع فاريطلار كلا مهلا ىففهاعدان هنودىلار ءالا همساصل هنأ ٍلسوهماعهللا

 ماطذشا فار ءارانرصرف : لسو هماعدللا ىلصدنتالوسر عما لاق هذعهللا ىذر تبان
 0 ىنلااهيأ اكدلع مالسا ١لاقذ هلو نإ و .و هيلع لبا ا ألا ىلءفقو حرم بعل

 ىمرح هن نع الح رءاجو مالسلا لتي و هيلعهلتا ىلهىنثلا هملعدر درؤ هناكرب وهللاةجرو

 تصنف ٠ نف ةعاسربعيل اع رفرسملا برس قرس نار ءالاادههّلنا لوران ىمر 11لاّف

 ىلا لعل يقرا أ ارداف هطيلص وهءاعر 98 مل و هءاعهللا ىلصهللال وسر هل

 ف ةرصناف بذاك كنا كيلع دوش رنعملا ناقهتعفرصت الحر اللاقف لو ماعدت ا ىلذ

 تاقلاهى تس نيحَتلقئثى1لاقذىلا ارعالا ىلع ملسو هيلعهللا لص ىلا ليقأو

 1 لال سن ىلع كرا اوةالص قال محدث ىلع لص مهالا هلال اوسرابمأ اون : أى أي

 لوسرلاقفةحر نال تحاد#مدراو مهللا مالس قبال دهم ىلء اسم هالا دكر

 دقتكث الملا ناو كردعي قطن ريعأاو ىلاهادبألجوزعدهللا نا لو هيلعهقنا ىلص دنا

 دوءثو اهدلو عضرتل امصاخي نأ بو هيلع هقتا ىلسل ةيسافا !لاؤساهتموىاهفقفالااودس

 هللا ل اوسر سمع هةعهللا ىذرى ردللا دعس لأ | نعف ني :داهشلاب تفل و تداع واهمهلقت

 هذأ تح ئصلخ هللا ل اوسرانتلاةفءايخىلاةط هول يه ةدبظ ىلع لس و هيلعهللا ىلبص
 عج رتنأاهءاصتسا مم وقةطس دوم وةدصاهالاقف قطررتت عج أمم قدخ - عضرأف

 إو ناس اوءراهطد رفاهع ”رط تضفن دقو تاج منال لق تثكذ  اهلخ هلت فاخ

 نه »وك مقرأ نيدي زنعو اهاغ الاه ويه وف ميم |يه وسافا ميا اءامن أم 3 مس

 نا مهذعب رك ذوهللا لودر د#تهللا الا هل الل ومنو ةيريلا فستلاهتي رهقناو انأفدازو

 | مدقن اك ةلاسرلاب لو هماعهقنا ىلصدل بذل ةداههشا نمو ىأ-* عوضومتل اغا تيدح
 | هباعهتا لصةراخ ا اهتمو « مدقتاك ةلاس سرا .وهيلعدللا صال بضلا ةداهشابنمو 5
 لصءرا خا اهتمو» مدقنام هع رص مب عمد دمر لةرذمب ناكرم لاَ عر اهمن ع لو

 مو كلذدك
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 تنك اف اشم 10

 هع ”داسف يعمم ىزإ را

 "ص يب ةناحوهعانهمل_ <تامالا

0 

0 0-0 



 ١ ,ةمناطمتخالهلاااار رخمأنإ و ركل نو 0 نمةفتاط أبل بو هدد 1

 :عها ىذر نافءنينامعل لسوهيلعهتلا لصورابخا اهنءوهمدقناك كل ذك ناك ظ

 م ا راصنالللسو هملعهتنا ىلصةوقاهئمو « اهب لدقو مبا افة بي دش ولي هيسصت هنأب ْ

 أ وعامل وكسو ٌةزه-هأا مضيعمأالا او ىنوتاد ىّت-اوريصافةرث اىدعن روةادس

 ْ ىو نية دو لج ةعق وفد د واعم نم رق عف ةوامناك_ذاندلار دومأي ريغ مكمل عرتأ امسد

 دحأ قيال هنأي امو هيلع هللا ىلصهرابخ ا اهنمو 5 مد ةردلسا ةعقو ف ديزي هداو نمز 1

 | ىلصهنافو زمسن هدناملا نوكست نأ عيش ىزلاو ةرعجأان مىاةنأملا دعب هباصع أ نم

 هاما عب هن هومناكذةيباصعأ | ن ءرمتامن م رج هنعهتلا ىذر لمغطاانأ نال لو هيلع للا |

 ىلع هديل و هيلع نتا ىلصدقنالوسر عضولاق هنعهللا ىذر ل .فطلا لأن عو ةأفولا نم

 مسو هيلعهللا لصور ا.ثااهتمو « ةئيسةنامساعفانرق مالغاا اذه سعب لاهو ىمأر ْ

 لاَةؤَف ةرمس ل برب سو هيلع هللا ىلص هما !ءىهنأ كلذ نذادج عسا اوبابودوتابغملا

 قرس دقو هع هلل !ىذر رركد ىأىلا دعي دهيم هوعطقا لاف قرسهنا هلليقةءولقا

 رك ول 1هللاقذف ةريمدقو ركب شأ ىلاهن“ ىم ته وقتءطقنأ ىلا ةعب ار وة ضع عطقف

 كلم ده م هو 1 .اءهّللا ىلصدتلا ل وس ركل ف هيىضقامالا أيش كادجأ ال هنعهقلا ىضذر

 ىسعلاةشرح رحب نيوقا لي سي بلعوم ا ىلسهلوقاهئمو» هل“ ةد ع 1مكلذيلع آناكهناف

 سدقاب و1-١ لوقأن ا ىبعوهللا ن مءاجام ىلع عاب أهنئ ل لوسرا.هل لا دقو هنعهتلا ىذر

 | هللاوال سقلاةذ قطا هعمل اوة:نأ عيطة #نالةالو كيلي نارهدلا كي هن ا مع

 | ناكوئث كرمضيالاذا لسو هيلعهتلا ىلءهننا لوسر 4لاةف هبت مذوالا ئث ىلع كءيانأال
 ش تب هللا دمعك د غلب ف هد دعلئمو داب از نيهللا دعها .اوادانز بمءيدنعمقا ىذ هر سبق

 انانكلو هتلاوال لاَمُو هل وسر ىلءو هللا ىلء ىرجف:ىذل!تن أهلا ةفهيلال_راقدايز

 اهلا باكل مما !ًكرت ن ملاهوه نمو لاه هلوسر ىلعو هللا ىلع يري ع نع كيري اتش

 تنلو لاقاكسض نمو ل وأ اوتنأ لاف كلل ذ نم ولاق ملسو هم هلعهتلا لصةلوسرة:سو

 ا بحاصي ىف زودنا بذاك كأم ويلا نإعبل لاف مذ لاف ريش ::ل لرمضيالكن امءزت ىذا
 ْ | كبش نيأهناجوزل ل و هما هللا ىلص هل اوقكلد نمو » تاننةلذدنع سسوقلا ف باذعلا ْ

 بدالا ىنةغا فلا و :رل ملا لادلاببيدالا لولب ةيحاص نكي و بوه لا بالك اهدفت 1

 ةشلاعلال:تناكف تداك امدعب وضتوزيثك ىله قاهاود» لَ د د رعشأا رثكوش و ماعدالاب

 اهكليتنع رخامال ”كعةشت اه تناكم نعمقلا ىذر ناةءنب نافع لقال هنافاهنعهلفا در

 ءافن ءامأ اب رخخالاهالاف و حدر انامدعىفمكمللانبثاو صاهاتو رصا-#وهو كم |

 هوجو هللا مرك ام اماعافذاتساوهرك ىلعا٠ ءاعاعيابن ادعي امهنعهّللا ىذر ريد هن اوةططا بلا

 ةعزابملاليقتكمت قلو ةئردملا نمةصأونبت جونو ةكمامد_ةفامها نذافةرمعلا ف
 ةيمأن يلعبان نقلا ىطد ةسشن اعىلاءاسو ةليدملا لهأ ع نمهريعو ناو ص حب رن ىلعل

 ىلع نم طةسفهن رصنامدقنامعراص>هغاباإف نول انامعلالماعتاكو هنعهللا ىذر

 ىلءتقذاو ىتح ةشئاغب اول از الذ نام علق هغئلبو هذه هكفقررطااءانثاىف هريعبإا]
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 200 قابل كا اها عفدو هنعمل ىشرناث#مدلطف قال 7 | و 4

 مديلطف جرغ رخنم لو. راصو رانن دفا أ ةثامعيرا 9 زل ناعأور اند قئاعهارتش

 نب هّلل انبغلب تا وكرم رهشد داعتءلطو ث سرق ةنمالجر يعلم هراهج" 0

 ةءلطن١لاقد وَ ذو هلع ةعتفلا ىف لسدأ نا هتتاذاه«ملاةذ اهعمنز وكلا نأامهنغدللا ىذررع

 هللاث ,وفاذتامأ منهل ل اه مهعمحو هرذناىلامهتعهننا ىذر درع نبهلنا ددعاو اوعدرعإ نلاو

 هللا مركتلاطى أن ىلعهجو فب ريض ف يكو مكتنع ليطامالا هذ فهاوعدتوم 1 ااهيأ

 لبو هلع هللا ىلصهللا لوسر نم هماكمو هتقباسو هل طق تفرعدةوف.اانههدو |
 هناو ادمبش|كملع هللا ل_هدنادعب ارتد صعالا| دهب مامقلا هاقأأس و هاهعياناكناو

 اهوخأو :ثناع عي مك سدو مك :معزوش أ هنءهللا ىذر ناثعل لئاقاآو ريغالو لديام

 هنرضو هسارضأت لةاقثى- اهب رضف هتبذ تأ هئاف مهنع هلا ىضرزكب ىأنيد#
 كلذنعتلاةمينتاءالكت عم-قيرظل اءانثاىفا معدقلا ىذرةشناع تناك الف صقشملا
 هللا ىل هللا لو لاهل انتركذنالع وح رلاتذا اراقدأو ا ادهاهالمةفلحما

 قودرف ةودر نأ ولاة .اصان [هللاو تااقواه روعي تخانأأ اوتح -رصامافىا ل وهماع

 ءانععسأ اد # هنا اودهشال حر نيس ارضح اردد لا وةحطط ن لاق, كلذد :هف فوذر

 اهل لاو مالسالا فترروزذذاجش لأى مو ىبعشلا لاك اذك اهلريغا ناو بأو ا

 هجن هو هللا مرك املع غاب انإف سام 1 نيب كد صين أهلا ل هاو هنعهللا ىذرربب زلا
 ماشلاىلا ناهذلادازأن اك ثادهبقار هااىلاهد و قارعلا ىلا هعمرك ذ نمو ةشئاع
 لاو. قراما طذ+ىلءاَولاممدق نيمؤملامأو ريب لاو ةحلط ناالا لاهو. ساسنلا ىف ماقرو
 رم ىلعب 2 وهو ناؤع ص قت كس 7 ءسش ىلا ًازيةسناربملا «ءاسمن مويلا جرا

 جو وراعادا رآاملو نامعمدن رزلطن سال ناقعدج و زعداصأ همفقلعموقشمد

 هلل اوفدس#ب دأخاىآ اهنمح رخال ينمو هوما رض انلاقف هنعدقلا ئكدبر م السب هللا ف عهءاح

 اًذهاو. كل مةيدوييلانيااندل اولاهو هوبق نيلسملا ناطلسابيلا عد - البسي رخال

 هببلعدللا ص ده نامجأ ع نمىل- رلا منك لحرلا ازءدههح ودق رس لع مها اقف مالا

 ةرمص» لا لهأ نيب ويه ع ةووةرصملاىلا اولصونينءؤملامأو ري ل اوةءطط نا مثلو ْ

 تءاعود وكشل دعها ت تربو تقدصلوةنامهاد ع انيثق رفاوقرتنات ادعي ةريبك "هلم

 لخآا اورهق ةونينمؤل اماركسعىلااي :رخالا تزاحم امتي ذككر ينحط لاشنافلا ,رهملا ا

 «ىخ هيتاملفةنردملا ار رغنمدحأ دنع ناكن مالا ةملطو ريب زلا ىدانم ىدانو ةربصولا ١
 نب صرةزجالا ةرمص» ١١ لهآ ندم ممتلف أ ا او هنن 4 ةياقساوناكو بدلكلايءاص كم مس

 انقفا وفهتنا ناك ةماق اود وراس عضؤل اندرخان اماشلا لهأىل ارب اوةطط ب سك ريهز ز)

 ةرصملا لشأ نمنامعْنب:م قااريمأ" هلثك نم تلقب لو مهر ارشانلابو ةرمضلا لهأ ًارامخ

 لطأىلا اوبتكو لثعةفوكلا !لهاللا ودتكوهتللاءاش ناهد ءةمهتلاو ريهز نب صوق ةرسالا

 ىلاةه-َّودللا عر نعراس مك 3لثعة كب دملال حا ىلا ١ اريك وكل ذل سئ ةماعلا: 1

 اه اهرك ذل اواي " ومأ دعيويلا ١ هةاس» سب نابي ةف ةوكلا لح ى لال سر :رمصيلا ||



 نيطؤلالاةتناشطسو دهبراقا عك ىلع شح ناش اق لاو فال [ ةممساوناكو
 ىحةعمبلادرأ ل ىفاامتلعذ ةفد_هبامأرب للا وةحلطل ب "1 نادءبانءىلاعتهقلا ىذر

 1 هللاىلاار اءوتفنيسعئاطاةءياناقنك نافاهانا تمن لآ اراوطس ولنا و اهماعّتط در

 اذهاءفد ول سس رقسرافربب زانتنأو ن ن وخان يش ةهططاشت اه هءلعامت ًاانعاعجراو

 ةشئاعاتدكو مالسسا اوذدةماكحو رخ نماكسأ عسو ناكل هب همق :الش د نآ 1لمقرمهالا

 نياسملا نب حالصالا نيدي رتذلنأ اع راكد نمثكح رخدق كنافدعبامأ اهنعدللا ىدر

 هللا ل وس ربا نمالمىفنيل وقف ةهماعنيمأو اوت ”سصالانتنأ او نامعمدكع رب تيلط و

 ىيحراوللا قاف هرامنييلطت مود ءلاوهنثا هل ةقرقك دةفالثعناولثقا ل_سو هملع هللا ىلص

 ميظملا ىلعلا هلاءالا ةوقال ولو>الوهنلا كل دغش نا لق هذ رك او ل ءلعىل ها وكيلا

 اهبهنءهلاىذر ريب زلاو ةحلطح رخل ذددعو قمل ىلع هنأ اوةرعْنياحَلا و ةرئالف
 ىلءامهالاةذرح رح - الا نمد>او لك اندو هه> وهلا مرك ىلعامهيلا جي زخ رخو نيس ءرق ىلإ“

 نماها ازعح ضقت ا انوكنت الو هنا امّقةأخ احال_ والاسر وال .خاةددعأ ادد رهدأ

 هللا ىذرةطط هل لان [كمدمرح ”وىدئام هركمللا ف ؟ىوخاان احلا اان اكس مو وقد

 هللا طاسذ ل ةقىتهاتاذ خانت اههبو هللا مرك ىلع كلاّتف نافع ىلعساشلا تيل اهنع
 نامعل دق ىف لةده4 ناك مى" ةوهلصلا ىلعاوةفاو مثدركي امنامع ىلءانرشأ ىلعموملا
 ١ وان و ”للرش نافع مه و ران آنيذلاتا وكل ذىلء ناقد رقلاتا و همءهللأ ىذر

 حالسلا اوهضوواوران'سلفلاتقوناك الق برأ اب اشن !ىلعاوةتا م نورواشني
 الاقف ىلع شح انةرطاولاه اذهامالاقو سائلا هوو قريب زل اوةحلط حرش سائااراثذ

 ىفه-هجو هللا مرك ىلع ماقف ةءرخلا لكس: وءامدلا كسي ىتح همقسرع_غاماعناانلع
 ريغربب زلاو ةلطن ا تاعدةالاقف ةشئاعشجانةرطاولاف اذ هام لاو سا.لا هوسو
 ىذرةشاعحد وها اوسدلاق ب 7 و ةمركازلمم سي وءامدلا اكقسي قد نيوبقس

 هنعهّللا ىضرةحلط لدق و لءةهمامردخ ل نم لكر اصولجلا ىلءتفق ووعو ردلااهئعهّللا

 ريبزلارفو نيئمؤملا مأ سج ىف ناكوهو مكسحلا نب , تاو يمهل هل سرأ لاقي ب رغ غوهسءأج
 هللا لصون الوسر كا لاها ل ركذتأ اراب زانههج و هللا مرك ىلع لاقاملا هفعهللاى ذر

 اذه ىريسترسالو كالئافامتاذت رك ذولهللا ولاةفىللاط تنأو ىناناقتكنا ل-وهلع
 كرف رانلاب عجرتالو راعلان عج تهبهسو هللا مرك ىلعهللاف راعلا نيعىيوحر نكلو

 حدوهلاا عقو ولآلااو رقءكالذدنعف باشنلا ةرثك نمدهُدَقلا لدم جدول اراصو يهذو

 مرك ىلع لاق كلذدنع هو هنعمل هذعبتاا بانا تع هللا ىش رةشناعل وة:تاع> .وصضرالا ىلع

 لشد أو اهءاممالف وئارياصأ له كتر ظناام-هتعدللا ىضرركب لأن بد ههبو هللا

 ىذااهثد_جطلاىأو تأ الان تااق مثلاق دوش تا اا هنعمل ل !نيالاق ت تا ١ نمتااف هملب

 ا اطاطسفا لاعب رمذف قاعلا مذاملب تااقفرامل ادع كوخ اهل لاق“ هي اور ىفو ةلافاع

 ةيلط أ ثرطاتنب ةمفصرا دىاهازت ًاوةرصيلا اهلشدأواهبحرشلمالارشآن مناك الف

 : ودلا اذهل ءةتمىن اتددوتااك وا رثكءاكب ا هنعهقنا ىكر ةشناعتكو وتامللطلا

 ني صشسعت
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 نال.ق دة ىلذقلاةرثكن هىرامل كلذ لثمههبودتلا مك ىلع لاه دقو. ةنسني رشعد
 : ىلدقلا ىلع ىلص ههسو هللا م 21 ايلعن امتنا رم ةءدن الث لمقو فال [ةرسعتغلب ىلعقلا

 اهلعلتدالف اهتءهللا ىذرةثناعااهس وتم تلغي ىلءةريصبلالسخدمنيقب رقلان م

 ءاسأ نم ةأسمانيعررأ ااهارادحاو اهأ كاش ( ى“ 0 اه زوج اهدنعدوق و باع

 اماعنال نها لاق مى قوس لادم: و متامعلا سدلب د نر أ او تافو درعملا ةرصملا للدأ

 رهعد_ءامخال لاق واه رقنال ود معل د نما وأ او-ن مرا رلا لدم نمت و ةوسن ٌنكسنا

 مولناك إف ةياصعلا روم ن نم ةعاجق نجح رااد_,ءاهاش اهعم هزهدسا اورو و اهعم

 بأ تااقو مهتعدووا هءدوف تدير سانلا فقوو هوومقلا مّركى عاهيلاءاجاهجورخ
 هلع ىتدمعم ىلع هناواماجسأو أرانب وكرامالامدةلا ف ىلع نيبو ىدب ناك امهتنادأ]]

 الدال اهدي وقد تاك امت ر وهللاو تقد_صسانلا يأ ىلع لاف رامالا نا ىدنع

 قحتكمىلا تيهذ ملام ةعيسو لل اهعمبهذوةرخاالا وازالا فوكس ةج و زاهماو
 *اسناهل و -لاحرلاءالؤدنا تحج مىلااهاوصو د:ءتاعو ةث ب .دااىلا تهدرمتح

 بااطىلأنبادا دربال هئئاوتلاكو تركشف لالا اهنةرعو نه»وجو نعنفشك ن مناف
 كب , لص نأهنا لهالاهو اهنءىلاعت هللا ىضر ةشداع أ دءسنب بعك نا لمق وام 0 الا

 دقواهجدوهتءكرو تةفاوفء ل ذد_:دناقع "لة ىفرظنلاو نوكسلاو مصاافوالاو

 دق4#لاةةكلذلئمه لاو هه -و هللا م 2 لءىلاه دواهاجا ومعي مت عا ردا اولا

 نبام ماعراشاف ه-:ءهللا ىذر نال“ ةتفذافت مصلا ىلعم وهلا ف ةرشأو تاسحأ

 ل وكت ةقرفاوةرتشي نأ ةددفلالصأ و هىذا!قام_كاوهىذااءادوشلا
 ىذااركح ءااىلا ائمةقرفلكت بر ضرضسلا تقوءاجسا دافني ر كسلا نمركسع
 || تشن كا ذاواعفت انررغهمق ىهىذلاركسءلا ىف ةقرف لك تدانف ىرخالا ةقرغا اسف
 تاهنعملا ىذ ر نسا ىف مل ءوهيلعهللا ىلصدل اوقكلةنءو# مدقتام لد وت فرب

 هلل اىذره , واسم ل اصة نيإسملا ن .ر«نيئهظع ند :ةنيب هب لص! نأ هللا لءاو دساده با

 ةقالملاردل عد وبالمنءهقتأ ىشر نسل ناف أ نيإسملا ع نمزيةئذااءامدن ة-وامهنع

 ًً ,واعملا قى راب رشأ همس لمقو رهشأ ةعيس ةفالذلا ف نإ كح 1 ونت امم و

 هلة ةءامذفل ىف ره هب رخو صخخش هن. ءاعادعراسا|ف امنا نيعب رأ نمركك 1 هبسعم ألا

 ةمغرو نياداعلا ىفادهز ىل:ةنو ديرتموما "ىلع دوو سمالابىنأ م 3 5 نسا ١لاقذ

 هذعطق صخش همملع بن وذا ىلدد 2 هنأ ذي و 7 نيددعن أمن مما نيطساقلا ىف

 نثو مك واسع اناذاسف هللا اوقناق قارعلا له ايلاف سانل ا ساطخ مدجاس .وهو رب
 كرو وتبلالهأ سح رلاوكسمت ءيهذب هلل اديربامغ ا مهيفهللا لاه نيذلا تملا لغأ

 هَ : واهس سلك 9 كل وهوالا دصسملالهأن هدرس اقبامىتحاها وقيل راق اريهطت

 هناماكد د ناصر هنعهتنا ىطردب واغمهيلا لسزأن ادعي ىأ سصالا ياست اههنعهللا ىذر

 ا ةيواعل لاق لاخلا لاثمأن سحلا عمِئاًمَلاىأ ًاراملىداعلا نس ورعناف حالصالاىف

 لوهسةةهنعدللا ىطر نسحلا علفلا مهارقأ ل :ةىت-ىلوال بئاكلا هذه ىراليفا

 معلا لصد : ناو تارم ا
اهاك هنامك-

موو مومه 
 مال او 

 ىلا د

ةملعلا ةلزيملا هز ده
 ةيفساا ةمإ ركاو 

ي و هللاف درعل ىدح
 هبل مل اى دم

ن قير طر
0 اهل_صو

 

يبا ةعشاب د عيطا ١ تانلاظ
 

ياقب موقف
سم دهاث ه

 لك و

قف : هرح - الإ
 اهلعل 

 هتءاكر ؛

 ا
 مامقلاوت وهن ان وهل

: رهاظااتارومأا ١
 م ةنطانلاو 

لعاي 1 وفد
غام :الفهيلق ى

 هع

هللااههر كى ةوطخم
 ةربطخمالو 

لاركذ يهيلق كلذإ |وةدف
 هتبحتو هل

 تيانم رخو هسلاةءانالاو
 ءاضفىل ١ هسا ود 4 هبطتو.

 فرو ه

 عت ةقايخل هرك ذو هب روي:
 هسفناثيا لجو ورامأو اوسوهنلق
 قوشلاو هبلطو هيرتدارا ىل_- 3
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 ني-صوملازاعامهضعيهل لاف د هنعش س هدم صعو مقل هل اوقف لبو هءاع هللا لص |

 لذاك ءلعمالسا ا موضعي هللا و راثلا نمربخ راعلالاةؤننمؤملاهوح وتدوم |

 تفئاامت مممامد نة وسو هملعهلفا ىلصدعةمأ حال ساو هنك رت دقو : ق-تاك نافذ ١ هيداه

 ١ ءنباانهي فاعلا اللاق هس .دااربخ كدةءل هدي واعمهلل او ريخلا ءيالوهو ا ٠ساس

 مهضعل ركذو فا1فلأ ةماكلا كل: ىلعءاطعاف ىف ءوسدالو هللا نزحت الفن: ثمؤماربمأ |

 ىمدي نأ تن ااملع : راق انآ ته وف قمىل ضفلانقحأكن ادمن: ادع ل

 هتنالوسرل اهي دسصتو همم اًةراناءاقطاو رشالاهطقوا د_هزواعرّوةيواعمىلا مالا

 لصلا مري ا ىا كلذ دنعو كلل ا باط ىف .كلتقأن أت هركك لذ ل ة:الءالاةفنينمّؤملا
 | ىلا مالا مسن ملعب و سانلا نم عم ماكي نأ امهتعدتلا ىذر هد واعمهشمساط

 هللا نا سانا ا اهي هتيطْش ىف لاق نأ ىلا هللا دوو ريثااده_صوشال ذىلا هباجاف دب واعم

 ًاروجملازهاازعأو قتلا س كلاسك أنأالاانرخ" انكءامدنّةدسو ايئاوابك اده
 ق-نوكيوأ أقمدي قس ن وكي نأ اما هيدي د واعموأت يع امل 10 |نسعالاا_هناو

 نملة امثىا نيس ىلا عاّو مك-اة نة هلعا ىردأن اولاهو ةيواعمىلا هنعهللا ىذر

 هنء هللا ىذزةد واهم ىلع هطرتشا ام" هلجنمناكسصو اهب مافأ وه هس دملا ىلاةفوكلا

 نأ ىلع لق و ادهعمدعب نمدخأ آىلا دهءدال وه بعب نيأبسملا نيب ىر وُشرعالان وكما نأ

 نيقنبث هبال ا|تنب ٠ هستدو ز تال دي ممتا نس لا مساق هلق د نسل عال ان وكم

 مهردفلأ اهناماها ل ديو اهحوزتب نآاهدعوو ةيواعمداودب ايزب نم ةس.سدي كل 3 ن او

 دمدالا همشك ملون سل اة ىف كا دي رص 2 واهمتاقهلىعالان روك نأ ىلع اصرح

 | هيرشي رش ىلعرب نسا نمامعان لاف هءدللا ىذرهبوعةم واع ريخلاءاحال وهن وم

 هد , واعم|مهتعهلنا ىذرت سايعنب اأو همن ىطةفةدم ور 7 ؛ ىةدةمو رءاع لسءنم :

 ىلهللا كاب امام ١لاق و سو شن امدسع :رهظاف َّل اوال اوهتلاكت نرصال ن سلا ب ستحا

 ظش 0 نسل الاه هنعهللا ىذر نيس ا اًعمو هنعهللا ىكر نسا دنعاك لاق

 نيسحلا4لاقفئدبكن متن 7اطتاظذادةاو ةرملاه ده لثمهتمقسأمو ارايهمسلا
 دش هئاق نط ا ىذلا ناك نل لاه من لاق هلق دةنن أدي رئأدب يابا ا نمو أ ىأ

 مايلحال>رهنعهللا ىضر نسأل! ناكو « َن ٠ نب لقي نأ ب حأ ام ريغ ناك نكاو ةمد:

 ههحوهللام را ملعب سي وهيسةت د ملا ىلعلاو وهونا او سه ناكر ُس 28

 ىدع وم نكمل |و هيسأنانأسشهنعا وأال لاقف# كلذ فهل مقف 2

 هلعظلغأو ةمقندش ًدقتافاذاك ناك نا وهقدص»هتنادازاحاق داصت اك ناك هلل اءذع ءوضو

 ْ | طر نس! لاقف هنمع .نا و سمع طضتما مْتك اس ءوهو ام هوننأ و ع هدع ىلا ه3 هلل !ىكر

 4 رابح فنا وص كد ,وناو صل عنف :رشاهانيملا نأ تاعاما كلف هتعملاهثهّللا

 أ|ذه نم لح ىلا كلذ لعفإ تنكىفا لا ةذهعرجت امهع رق تنكد قو همك انيس لاهل لاقف
 | ءانصشلا ضعب 0 ايام :عقوامل تنم ولو |ىلاراشأو

 ىذلاّن انيس ه4 لاقف هلبقيهسأز ىلع يك أف ةنيس سلا ىلع سهلا لبق اراهتف

 دقو



 اب

 هنعىلاهةهللاىذر نسال ر عش نم هوتللد مدقت دقو

 قثاولابن_جرلاب سلف .» هنوتغي مانا! نأ ّن ظنه ١
 ىذا ىذلاىا باذكلا ىنعااد وسال لك مل_بوهماعهللا ىل_صدرامشا كلذ نمو

 ١ نأ مل سو هملع هللا لصورامخااهئموىا مدة: هلق نع وءا همس صدق "لل. ةوساا

 ند ةاضر | هريغملكست و هب هنراح نب دب ر روهوكالدك ناك.:توملادعي ماك هنأ ن مالس-ر

 أ|لوسرد# لاذ ملكت هنوامحم وقل! هان نك !فىفوراصنالا نمالدر نأ بدسم نب
 ا لإ 1 لد ” هدعأنأب سو هم ءاعدللا لصدرا مح اا هنمو لحرلا سنج لج رلا دار ١ لءافهقلا

 مهلاسب موقنوكس لا ةفاريخم جباوصوتسينأ مل_سوهماع هللا ىلصمب هرعأو نا.ءمهللا
 ا 0 ةنءاد قالا

 عف . ابق ,٠ عا 5 9 ُّ 3 انادام + رطالوأ و تدم ةمالاهدهريغىف نكي لع ءاصانا نأ ىذتةي وهو ارم جاو صوتساف*اصخلالا
 َن !لقىل 0 هيريدو ماسق فر هى ضدار ةاالعو عو كئاو لءااو ةنامالا ب اهدي ب لسو هءاع هلأ ىلص هرابخ ١
 ما هةءيرش دم اديوش لاو 8 #- شده س دق نب ترأسه ها ابو هلع هللا ىلص هوقلاذن هو اةعانملا
 0 0 ١ او ىصفر ا حاو هللا هذعاب اذكلا| ةأمسم لات ق ىف ةماعلا , ول ا هاى ذر ا

 1 لك لع هلتإ نامزلا رخآىلاءدعبةنئاكلا ثداوم ارد ايخالاهنم م عس اوباتابيغلابل سو ديلععللا وسر 1 » 3 .

 1 - ”فهيلعهلثإ ىل ٍ ةبسفخلا ع نءراخالاو نايت شالو ءاضقأ٠ نمةمادقلا موب لاوصأنمرابشالاو

 ل > ةفل» وزعم ع مل و هيلءهقلا ىلصدقلا لوسر ىثد- دس هنعوىلا دقت ىضر ةفيذحن عق راذأاو

 0 ا دع_صوامو مصأ| لو هيلعهلل ا ىله هللا لوسر ىل_صو ةعاساا مو: نوكسحو
 ملس د 1 1 ترضع ىو تناول دع رهظاا ىلصفلز زافر مظلات هرمطن» َجسيطفل ريالا

 ل رعاشلا لاو اع : وناكا ع رعخ ريح ف سا | تد 5 غد نطقت ريل ا دعص رصعل اىلصؤ ل رأ رع در

 ”*>مهطتتفاو هلإلا نم ةعامبيف نه اىلا هئعب ال ذاعا ل-سو هم و هءلعهللا ىل_ىهلوقاضدا كل ذنهو ناكوه

 ىردس# ةنآكلعاو 1- هىاعدعب لاق الأ ىبس< كن اذامارادنالا وني رحاها

 داون ىفالا مدقي لو نولايذاعمو لبو هيلعدتت ا ىلص هللا ل ماع ىريقوادغ

 1 عيطم بص ل ا 7 ١ مكيلعع همس لو ةيلعمللا لم هلوق كلذ نمو ءةءىلاعتهللا ىذر ركب نا ةقالخ

 نماشيب ريل: هارب لعام م-رلادارملاواربصواجر موأ ثا اريخاهاهأب يلا

 مارهداايدار او ةيطيق تناك مناف ل ..ىو هملع هللا لصد ذب مال بااوةالصا!امسماع

 هللا ىلص هناعدةداجاامتمو تاعام ةمطبق تناك امنال اجلا ل جاو الو

 ىاىراصنالا بطاحنب ةيلعمللسو هيلعءقلا ىلص هؤاعد اذن 0

 ىأساكهنعىلا«تهننا ىذر ثامءنمزىلارخأ:اذهو دحأ,لّدق كاذّدال ىر دما ارع

 مسالا ىف كارع اراسالا عبدد أم اري اريئكو رامغاال ديال ارديد مث نمّنال كلذ ىف مهو نا و 0

 بسو هلع هللا ىلص تام نك هننا دممءنب ةمملا وهو ةياحصل ا ضءد لاه اك يالا ساو مساو

 نطظدي / الاهتلالوءراودوتنأم كل ناكت امو ىل اهتهتن |لزنأف هده نم ةشناع نح وزرتالا

 امادمل-ًا وهو كلذ نم داش احو 'ةنلانب رشمملاةرمشعل ا دسأ اذه ةرططل دارملا نأ مهضعب
 سلا ىلاذكعءاصخالاهلوق ؟ | الامؤقز ريناهللا عدادتتا لوس .رارهل بطاحنب ةماد3 لاق الو كال ذل مهنمرد سي نأ ن م

 ىدح هلعف ناخذ ءاصخلا لءاو | َ هقرطتال ارثك نميري هركشىدو: ل لق ةءاعثان كك مل سو هيلعهللا ىلص هللا هذ

 رأس سم
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 ليو هيلع هلا صدا لاق الام ىنقز ريتأ للا عدا هللا لوسرايلا.ةف ىرخلا ةم هانأ
 ىءمفنىذااوذ ل#سو هءلعهلقا ىلصهننا ل وسر ل ثم نوكن نأ ىخذرئاما ةباعثا, كد و
 ناقل اك ةهبىذلاو لاةذترا | ةضفوارهذ ملام, اريسس نى رت اسوأ هد
 امهللا )سو هيلع ا ىلصىبنلا لا-ةفهّةس قدح ىذ لكزيتو الالام ىنز رينأ هللا توعد

 امنع ىف هللا هيلع تقاضودودلا ىئتياكىغتتراصف اة افالام ةيلعث قز دا | .ةبعلا دو ن
 امها وسامفةعاجلا كري وةعاجىقرصعلاو رهظلا ىلهيناكف ارم دو أن مادداو لزف هديل 0 ةعلاطم

 هملعهنلا لص ىلا عما»د مشي ناك هناق ةعماب اى رشا ففةعاملا كرتو-ترثكو تعم هنارعه 57 7

 هللا صل ةفري عموري أ ةةبلعث لعفامملسو هءلعهللا ىلص ىلا لاقف ةعجللا كتمت لسو أ هما ٠ هلأ ع

 ثدي ”الاةقدص مهل اومأ نم ذخ ىلا هدأ وقلزن اناث الثاهااف ةءلعت ًُخج وانه ب و هماع هللا هز 0 ةييامح 5

 ا مانسأو ةقدصاا ضن ارفامهل بّدكو ةق دل ىلع نيل لسوهملع هنا لص ىننلا هوذا[. اكمل /-
 هللا لص بنا باكءارقأوةقدصلاءالأفةيلعثابثأ ىت-اجرفنةلعثبا سمامها لاق أ هين وم( تاذاقدممرر ل“
 ْ كراك ىلا رأآلاقت هءاعارم ماهل طنافىلا اد وهث متاع رقت ى-اةلطنالاّهذ ل-سو هملع 0 ارد هناذء و 1 |

 تأىتحاقلطناف أر ىرأى حاةلطناةيزطلا ةمأالاهذهاملاقف هرةرظنف همفرظنأ || |. د تالكرر 7“

 ىذلاياريخ الق. ةبلعت مي وايءاماكم نأ ل بقل اق امهاراملف ملسو هءاعهتلا لص بنلا 0 ”اكوقنو هن /

 | لبو هملعهللا لص وما اد: عناكو تانآالا هللا دهاعن م مهنمو ىلا هن هللا لزنأ ةياهث عدص نا تاناظمي 2

 حررشلاذكواذكوهوان رق _.ةلزنأ دق هنا نأب هملا ل_سرأذ ةماهث ب راق أ نملجد رث ا
 ىنعنمهللا تا لاقف ةقدصلا هنملبقي نأ أف لسو هملعهنئا لص ىبنلا نأ تح ةبلعت 1 ع 5١

 كاعاذهل و هيلعمقاىلهىنلاهلاتفهسأر ىلعبارتلاوث لف كتقدصلبقانأ || 5 كبش ور
 ني هنعىلاعتهتنا ىذر رك, اءاىأف امثهنملبةينأىلا وعطف كديعادقو مد والا بري: ىلا و

 اهايقأالانأف لو هلع هللا ىلصدتلا لوسرا لقي لها لاة ف هتقدص لوقهلأ ذات 7 تاس 0 :
 |ناىنأب لكو هنعىلاءتهللا ىذرناسشع عمم هنعىلاعت هللا ىذرر ع عمكلذك لعفمت 3 الا بيبعللا 7 1 »

 ل-جرف لسو هيلع هللا ىلص لوقا ذنمو ناممءةفالخىفتامو هدقدص لبق ل اها ا؟كطرالا و
 لج ر اتم ناك لاق هنعىلاهتهتنا ىذر سن [نءفةناوإ_غجامهالا نيكرسشملا قطو درا "لوالدي لزم رك

 قاطو دترافل_سودياء هللا لص نال بكي ناكو تارعل اودرَقِبلا ظفر احلا وم ا ضريح

 مهلا لو هءاعللا ىلص لاةفهل بدك امالاد_هت ىر ديامل وقد ناكو باكلا لها

 هياحص و دمت لع اذه اولاقف صضرالاهءافدل د5 و بص أوو ,و:ةدقهللاهن امأفدن [ هله>ا

 ضرالا هتظفادتو مصأفاوعاطتسااماوقءعأوهلاو رف هوةاأو هوشبنمهنمب رهام
 لعف نم سد هنأ واعد ةثل اما اًةرخا فضرالا همظةاف اوّةعأواو رغذ لوالا لثماولاةذ
 ىاعسطةساالل اقف كنس لكدلامّشن لكأي لجل لسو هما هللا ىلصدل رق لاذ نمو سانا

 ىلا اهءفريثأ قطب لف تعط اال _بوهملع هنا ىلصهللاقف ادانعو اريكم كلذ لاق
 اصربا_مبنأاهونأ4لاقذ ٍلسوهيلعتتاىلصاهيطخ تلا ةأرملا كلذ نمو ىا دعبدمف
 هللا ىل_ص لاف مل_سو هيلع هللا لص هبط نماعاننم كلذ لافامنا و صربا-_منكيمل و

 هيلا تءاجانعرلاعت هللا ىضر ةمطان نأ كلذ نمو تدربف كل ذكن كشاف لهو هيلع



 : اهات

 أ اهو وىلع ةرفصأ !تيلغو اههجو نم مدلابهذدقو امملار ظاو ل و هيلعهللا لص

 هدي عفر ةه:متندذةمطافان خمندا مو هيلعتلا لاهل لاقف ع وحلا ةةشنم |

 حفرا ةعيضولا ارو ةعاملا عب عيش ممهلل !لاقو هعراصأن يب حي رفو اهردص ىلع اهعضوف

 هيث دح امك ذ نمو ع : وكل ددعب شن و الاحا مءةرفصا | تيهذف دش تنب ةمطأف

 0 قا رطف أ اذان انمدف ةفصلا لهأ فن :وئاضمر سخ »سلاف عقسالا ِن "يزن او

 ةملاد .ىل عمن ”الااذو ادداانت مل ذ'هللانيلعتنأف هاشعف هب قلطن افهدخأف ةف_صل | لغأ نمالح رانملسر

 مالا تءالو عمد 1 5 هللا ىلص هللا ل اوسر ىلاانقلطنافدحا انني مذ ههلياقلا لالا انيلع تنم اما.ضازدصأف |
 ب2 نانأمزإ ب و ىل_هاهلأسي هناسأ ع نمت ايصال نال سلال صان رمناك يذااان ريخأف مل .وهيلع ظ

 || مهل لا ةنديكوذ لك ياما هتف ىسصأام مسقت تاسراالا ةأسها تيقباف ىئاهد سنع
 همس تويم كالا 0 |مهلل لاقو مل_بو هيلع هللا ىلصهللا ل وسراءدفاوعّمجا ل_سوهيلعدللا ىلسهتلال وسد أ

 ١ . 2 | نذأتسمالا نك لذ كرب غد- امهكلعال 2 اه مئاف كمر وكل ط5 نم كلأسأى لا

 5 7 نيب تءض و ل هو هيلع ىلصهّللا ل اوسراهب سماق بطر وةيلصمةاشي اذأف تذأتس

 مكحنع تيئذو امو ام أ هملعمتتا ىلصدتراشابةمعكلا لوح ىتلا مانصالا طقاسناهنمو انعم حاناك أئاشدبا
 نددرعة روع تاز أ اهتمو مدقتاك لطابل قه رو قالا ءاحالئ اق هدي ناك سب ض قب ايف هنعط وااهلا 1 وأ
 3 ل ندو همكم ٠ م :

 ةهرادغ ةعاأب 5 .تاعأ | فريع_ث عاصن ما ماعطا كلذ نك ةريثك ن نطاومىف كالذدل عقودقو ماعطل اريثكت '
 5 تن"ذ هانوع عز ْ

 4م -* ىب اقل نم دلتا لهأ ماعطا كلذ نمو مءاقث تاك ناك اع رثك أ !ماعطلاو اوعمشف قدزانارةس 1ْ

 هلناةاذ عجل اهف ملسو هءلعهقلا لصد زاعدو داو زالانملضفام عجكلذن مو مدقت مريدي 0 ْ

 . هما | ١ || ىلصو واعد كلذ نمو ف اوتو ةسيدحلا مدنا كمي تم ةقركسعلا ىفاهتمستو ةكرملاب

 ديعلا قا زر -يكسملاو | هلاعدفىا دكربلا نبذل عدالاقو هديؤ نوفصدة تارقىفةريرهىنال ملدو هم ءاعدتتا
 . و هملع هللا انك رفا اءالذ دنمتح رخافه_.ءىلاعتهللا ىذرذرب , رش وب الاه كالذي سو هماعهّللا ىلص ا

 ة>راوح_, اا ىلاعت هللا ىذد نامعن مزيف عطقنا تح معطف ةوهنملكأ ًاناكوهنلالمسىفاةسواذكو أ
 هتتاركذ لا هر8ترهط ألا ن.«اعودوزااو ورمل ا دين وكي نأ لو هيلع هللا لصد ما ىذأ دو زملا | عاطقنانىاهنع ظ

 لا كءلءانكنأنكحنتالو كديلخدافأم تدر اذاهللاهو دازلا همق عضو د1
 مخ

 ساو هالاوامو ىلإ .: م: طقسفى وق عطقن نامفءلتق فالقئى وة- قراغيالناكو هنعىلاعتهق ا ىذي ةرير هوبا

 بهذو هلدقودن هرصاحم نمر فى اناء نم رف عق ةوثؤىلحرفاخ اةلعمناكةباورفو ١

 الف هوّقس نمهطرو قسد عنىا دوزألا ب هاو تدب بهسش !ناممع لتقالف هبا ورفوأ|

 ىلا ثنا هنعىلاعتهللا ىشرتريره هىلا نعتانا و رلاضء:ىفءاحدقو قوام فا

 نويفاعد نوفق ةدكربلابن_ميةىل عداهتقال اوسرا,تاقفتا ارق لبو هيلع هنا ىله

 نونمائئذخا تدرأاذاىان-ممه تدرأام لدو صل هاو نهذخلاك و مكريلاب

ان وزعظفل فوىا| رثنهرثثتالو هدفت همة ل دي )ندا ]
 1 ميد اق سما وسر عم

 || ىذمنتلقئثنمل_هةربرهابأابلسو هيلع هنا لص بنل لاقف ةعاجم ساسنلا باصاف
 ىلع داىل لاف متاهطسف ةسضبقح رخافهديلخداف هب هم.:أف هب ثا لاقفد ورا فرع ارك نم

 مهاك شد مدخلا 4 ىتحكلدعنهيلازاف ١ رمش داك أف ةرشءتوءدف ةرشع
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 ىلع تضيشف لاه أ فكنألو ضرقاف لدي لش دا هيتمح -امذنخ لو ه.اعهلتا ىلص لاقت
 رك, ىلاةامج و مل-سو هيلعمللا ىلصدهللا ل وسرةاسحهنهتاكأ ]مم دب هبت -امركك 1

 َنَمَو ىميهت اناقعلتقانأف تمفطأ 'ونامعةامح .و توءطأو رعفامحو توعطأ و

 ىلص هنأ ءاحدةذهعداصأ ىلع يس وهماَغ هنأ ىلص هللا لودرهعضو ىذلا ماعطلاريثكست كلذ

 ىلص عملا يساوف فرسلاالا قبل ىت-اولك [ةديرث ةعصقا فصلا له اعدل وهيلعهللا
 ىادهنعىلاعت هللا ئّذرد رزه هىبال لاق وةعباصأ ىلءاهعض وةدِمَمَأ رادو سو همللءهللا

 لك [تازام هد-ىسف:ىذلاوف ةريرهوالاف هللام» لك فصلا لهأ نمناك هنال
 اهفوةئاملمقو نيعستذ_ةنح ةفصاا باحصاناكو لق مدقتاك تعيس ىت اهنم
 نين هلع لافته ىطي ذا هيءاحىذلا ماعطأ | ريثكتت كلذ نمو ةئامعيرا لق و

 لسو هيلع صدقا لوسي قزتلاك ام ىلامنالق ضرع لبو هلع (ىلص

 لوسرىلا هنيشذا ساأاتااًةفرَو ون ىفهةلعفل اسس لس ماى 1تءنصتولدأب لحدف

 انه ناكل لو ومال تااّلد 2 ىناكماا ادع تدع ل ةفل سو هيلع هللا ىلصدلا

 كترقت ان اهل تاقو لس هملع هناا ىل_صدقنا لوسررلا هءتهدفلاه ىل_لق نمثل

 انالفوان الفل عداف بهذالاق مث ههضلاقف لءاقكل انما دهن اكل لوةتومالسلا

 لاقو ةناملءاهز لاك اوناك كسن ال لق تدق ن ندو ىعم ندتوعءدو تقل نمو انالؤو

 2 .وهناعمتا ىلههتال وسر لاف متر ولا تاهس : ذاب سو هيلعدتلا ىلصهقلال اوسرىلا|

 س:ًان لاق مث مهلك اوعي-ثىقءاولك أنهيليامتناسنا لك لك اءلوةريشعةرمّع قلحأ

 ىذلا ماهطل ارم . ران 7 نمو تعفرني->وارثك !ناك تعضو نيس ىردأ اف عفرا

 هللا لصهنتالا ىس ,رل تءؤة_دلاف هنءىلاهتهللا ىذردنهفىراصأالا دولا اوناهعم_د

 ل وسرلابةذ هبامتتأفام_ميفكئامردقاماءظهنعىلاعت هللا ىذز رك كار البو هيلع :
 ىلدعالدو ةشثفلاف راضنألا فارش !نمنين الث ىل عداف هذا لو هدلعمقلا لصد :

 هللا ىذدت وداونأ لافراضنالا فارم منيث الثىل عداف بهذا لاسةؤهدب زاامىدزءامأا .

 قع اواك فاومعطظا ل .و همأ علنا ىلصهللا ل وس روما لات م6 ”وهعدقه:ءىلاعت ظ

 فارشأنمز.تمىل عداف بهذا لاك م اوسرخ نا ل“ ةهللال وسرهنأاو دهم اوردص

 لاف ماوجرأ نال _قةتالوسرهنأاود+ث ماورد صىداولك أف موعدؤراضنالا ْ

 ل وسرهنأاودهش ماو رذ_صحاولك ًاذمسهت :وعدوراصنالا نهنادستىل عداق بهذا

 مواك السر نونا ةوةنامئالذ ىاعط نملك افا او-ردن ا لق سو هملعهتلا ضدنا

 هنأ هءىاتهتهللا ىذر هرب ,بر هنأ ن عذ خد هلا فنمالاريثكسنابهةمولاق داصنالا نم

 نأ :[نعدستلأسو هنلا تمقف هن« ىلاعثدقا ىذي زك ولا" ىلع - ف لافام 9ع وطا هيد:

 لضم ع كلذك ىملعف ةووعم تاعقق ِرَء "لع لعشر ورق ءمشلهللا باك هأ

 رهانأ اب ظفا ىف َو هرب ,رهانأ لاق ىف: قامفرع وى ارنب مسنتف مل .وهيلعهتلا | ا

 كنذا اوهدّدن »لدن أ ىلا لبو هملعهللا لص هثعبتف قطلالاقةلثال اوسزان كسل تاذ ١

 نبللااذهنيأن معني ل هالىا 1 د لا اا "0 وف ةتاخدف |
 ك1 م

 لمع



 راسو لفيف لقا وسر وانأالاق | قس ىؤ رب ق> ب رشق ل رلا هنظعأ '

 لسو هيلعهقلا ىف _صلاسقف ةربرهوااناامنالاقرهانأانةرثر هى الل اقام درا ظ

 انتنف«ىلئقف ابل لانو هل عدنا ىلصهقفا ل وسر ناك ىن'ال كل ةذالوأ هنلعناك ملأ
 هئام_هبراءاهز كلاق هناةياعضل ا ضعي هب دس امكلْذَن» و اهبالخ عجراتيلخاناف ٠
 تءاشل لو ةيلعهقلا فص هبادتضأ ىلع ذقش ءامهسف ة سدأ عض ذومىاةلزخت لخر ْ

 ىدغن در شفا لذ. ل_فوهملعدللا ىلصهللا لوسر فديت ماقذ ثنا قا عم 0

 كارأامو "هل هل للا كلما ل-سو هن ءاعهلنا ىلص ىللاك ع اوور ت هءاحصا قسؤ:قؤ د ْ

 تياروذاشأا رة لدللا ضب فتق تقم ل مانتطار مادئواهاتدتوفاهتتتافاهكللق |

 نانفعؤرعوركب فاد ٍل_دوهبلع هلا لص نام ةمقب همن .مانا|هيميةتتل ازاقانمءازمف

 انمادلازاماهمت 0 رول لا ف تلاها ير صغ اهيل لاق فلو هيلع هلئا ىلصءننا لوس زر تن أف

 لسوهيلءهللا ىكاصهللال وءرولا اهب تاسرأو ةكع ديت" المامامنه«نمتعمذل ةأاسشاإ

 قعد و والدعتقا 0 سا ين تا: ةر رار قاتلا ىدعالمشف

 ااموةمسصلا لهأ فنا اذهامَتاقن كلذ فءاسفةقصلا لها
 ظ اذه نم قلن نأ نط

 | نم مهسلا او ةخاواوايقافمهتوعدق مدقتاف ىلعةناع_ءبرأ اوناكمهمال ا ئئئبللا||
 تاه حدةا1|تلخاف مهطغافذخ لاق هلنأل اور رانك ماتا 5 ري ,رغانأ اءلاسقف تيبلا

 ترشاق برشا ىللوة:لازاسأ تب رمش برشا ىللاسةةتد رشف رن رشاف دوقا ىلاشف

 لو زعهللا دمك خدقا !هتيطءأفاكاسمال دا امو ودعا كنعد ىذااو ال تاقىت>

 وهوانأالا قس لاذا ىتسح ظفاىفو ةقدم كافر ئا ها لانثلا كفوو عدو

 ت.ةبلاق هبال وسرا. كات لق ر ردلانأ ايلا مع هان "ىلا ارظاومدن ىلع حدة اذ أف

 هللا ل_ضةنأ ءاحدقو ثيدا ب رشاف مالت هللالوسرا,تقدصت لق .تناوانأ

 ناك ام مءىلاعثهللا قمر , واعفو ىلع ن ند لامقلا عق ةوالو ىئالا ٠م نمريخ ا

 7 د وانعم مايعط رمد و هيهحح و هللا مزك* وغم لاط هنعىامثةقا شر: ذر شط 1ك 0

 ل , زاعم ماع وم .وقأ ىلع فلخت الصأ الاسقف كلذ ىفهل لمةف لت ىلع عصي لامع ةاادنعو

 ىذر تزالا نينا. تاب هيتندحام كد ذنةؤ لآ لّتلا اذه ىلع دوعةلاو مدا

 لسوهيلعهشا ىل صدقت ل وسز كاكسف هن درس فاس 4 رختااق اههمع ىلاةثهللا

 اهبالح داعب اش ءاجانأق انلةنقجارمال" 2- مف اهل ناكف راعانا ناكو اندهعت

 اهنءاس ىذلا انه, بهذ لاق فهت رعات اسييحلطعفقا لد ىلا ىلا تئذناحو رطم لل بؤتا

 كولا لزتو هل ةفنكع انعم سو ةلعاللا لن ئيتال تدهن تناك ةأ لهاا اهو

 دمغفكعلا كل: للا دمعتف مدالااهتولأسزاهونبا,يقآي تاكف دكرلاناعدو همفؤغنو اليلق

 ا.ترصعاملا ةياودو ناك اياهزتعىاغتهلثا ىذد هب واعمو لءضا نم ناك َئى

 ىكلناك تلاق اهبممءىلامدهللا ىذر سنأما مياسمان ءو .تددءتدعت ةاولا نأ لق و

 0 31 ص ةكعلات 9 ا لؤنلان ل و 0 2 عرفو 3

ر قال اوهلاهذأو
 يوب اث

نا ارصقأ ناكر قرلا
 ديما ا

 ا راب ! هللا ة_د ةمالع

عملا ىلضةسنةعبا> و
 لو هيل

روظرال ممكعبلافو
 دنحأ ىل_ع 

ناجالا رونو ٠ ئىد
 عام تانالا 

ا ةعدرإ اهيا توةم-ساا
 نماف

سلاو بالا, !نعضر ءا
 : وةئس

 لورا ةاكشم نص نا مدع اقاع

اق مالسلاو ةالضاا هدلع
 :٠ ىدان

وهف هدمت "وأ انندل الع
 ثدأنم 

متا وتاطمدلا ةسفزنلا
 فرشزا

 ا و رابين روك
 هةةفاوعان

 هلودرلاءاعاإ
 لاقت روم

م_كثلا نةوهفذال و
 سفالاوتاط

 هيلع جركلالو.رلااذه عامان

3 ماسلا اوةالصلا لدؤا
 ةاسح 

 ادضو دودبولقل ا
 ءاقدو رئادوا



 يو

 ان

 نكمكع كل !تهجو هللا لو سراي تلقو هنتلأ بأ لو هيلع هللا ىله هنا لوسرملا
 لاق رطقت م ةءوا تب ودعا قطانيد وىدهلاىكةءعبىذلا,تلةذ تاصودقلاق

 ىمعطأ او ىلك ف ىهذا لس هملعهللا ىلص هددت تعط | هللا كم _هطأ نأ نيبصعتف ا
 ىلا زها ىذ رهنهذ ىعشالا لمعج سس رف 7 و هماعهللا ىلص هزاعد ثم و ىاشب را

 ةفيعض» امنع سرف ىلعانأو هتاوزغ ضد ملسو هملءهقلا لص بنا| عمتج رشا هنع

 ص رفلا بح اصاب رسلاسةف بو هملع هللا ىلد هللا ل وسر ىةملق سانلا رخآىف تنكف

 هل كرا «موألا لاق و اهياهم ريم هيل ةنقحم عف رفةقمع_-ضءافعهللا ل وسرانتاةذ

 اهنمو انآ ارسع قانا هتطن نم تعبد قلو 2 .وقلا مادقابسأر كلم اامىتأ ار دلو انهن

 هيلع هللا ىلصهللال وس .ردارأاعمد اريصق ناك وىراصنالا ل دق نز زو ىلءابسس ماب نأ ١

 3 ا تسال دعنا لاقفا دساك ىندحت اذا هللال ىسرانلاقذهحو زيثأ مس و

 ءكالذاهماوت وهن راخلا و ف ركجفرامالادال وامتد راح مس هياعهلتا ىلص هل_ طش

 نموم ناك ام وتايقتااقف ل .وهماءتلا ىل_صدتلال وسر دارآ ع: 7 راسا توه

 تضر تن ااهو مهرها نمةريسفلا مهانوكن نأ | عاداوسروهقلا ىذقاذ د اة:هومالو

 لو هيلع هللا لصدقلا ل وسراهاادف هيلو همامهللا لصدتت 'لوسرىل ىذرا تلسو 83

 ةةف:راصالارثك ٠ نمتناكفادك امثيعلعجتال واصاهلع ريشا بنصا ههلإ ١لافو

 هيلع هللا لص ةعمدي اوزغضءىفاهنء لق هنعىلاعتهللا ىضرهنافاعأ هوك عمالامو

 ازهلافوهلاعدو م وهيل هللا لص هلع فق و و نيكرمشملا نمةهمّ تق نا دعب مس و

 هدلعللا ىلص هيدعاسربع 7 رب ر سلام هر دعاس ىلع مل سو هيلع هللا ىلصهل-و همماناو ىَم

 «هباصأ نيب نمءاملا عسب اهنمو هم راع ليلو هل سغب لو هربق ىف هعضوؤدل !اورةسمم لبو

 قولاق ةثامعب ر اوفا أمهواًوضودو موقلا برش وتحل - و هماعهلنا ىلص ة ةقد رشلا

 رمال اركسعاا فناكو مم رئاؤلهواوةسواوب رشف ةءاورفوةناهس وفل ةناو َر

 0 ركن دقو كوس وسو زغىوفهذهوىاس رذفا أرشعانلا لمللاو ريعبقأا

 عئاف ولادر كريس نانا و رات ركبوتمتس ةوطاع نطاومةدعىفا لو هيلعملا

 ءامل بورش ىه ىتلا ةزمعملا هذه لثع عم و ىئ.ةا رااحبا رمسأ الاف م ءاسمملا ف 0

 ىدلا را نمءاملا عستنم غلبأ ىشوملسو هءاءهللا ىلصا نسر يغ نع عسباصالا نإ ثدن

 هحو فال دووضرت 2٠ نمءاسملاحي و رخنال مالسل ١ وةالصا!هءلعىب ومءدرضأ]|

 نم مز 1 ررغد رافءاملانأ اهنمو مدقتام ها بصعلاو او مافعلا و مدلل و مهلا ناب ع نم

 فدر دو هن : اء احدق ل ة لوس وة سدي دلال عقو لشق سر هيلعدقا ىلصهس 16

 لس وهماعهّلفا ىلد هيب ااوكثوادحاوىو ربال لاق“ امىلع لود وهو رع مهفرصنم

 اًولاكو موقلا ىوراوءاءلارافنه_ءفزرغتن أ ساو هاك مام سذ_ثافشطعلا

 ىدبٍبلاط ياه مع عم لسو هيلعهتنا ىلصنل مدنناماب نمو لام مدقتاك هلا ننال ١

 امعاملا حرف شطءني_ هل بربةرغضوا ضرالا لبو هءلع هللا ىلص هبرض ن مزال 1

 رفاساارع ندعو هتادسو# !لسقفا !ل_بوهيلع هللا ىل_صديوكراهتمو مدن



 حل

 5 بالةنااهثمو مدسقت : كن وأ | ىلا بلطملا دبعنيزيبزلا هع عم ملسو هبلعهللا لص

 لسو هءلعهللا يىلص هيأا| اوكج دام وةناءاحل فاعف رش اوشن ناكر ربباذع حملاءامملا

 | ركسبلا كلذ ىلءآفقو تح هياحصا نمرغت ىف لسو هساعدتلا ىلصءاذس مركب ةبءامفةح وأم
 برشنم قاعزدللاةيءامنولاءناك هنااهثمو نيسعملا ب ذعل !ءاملانر عقم هم لهدف

 كحل اشير ناك سانثلالسادقفإأءاملا ع اهيلا جو سو هيلعدتل لص ثعبال تامدنم
 1 - رعتلا كب ْ ىلصُةفب رشا هدن رو رعغار ةلالاوزاهممو ت دووالو ماهم برش رش نم كلذدهب

 ىق تءود لك ىلع 00 | هسآر لسوهءلعهللا ىلص حسو ع رقااهل قدره 0 ةأيهاناءاحدّذ لس وهيلعهللا

 ىداوالا فيلكتلا ماي[: ش ما مههالك عاب ول .و هلع هللا ىل_ههلىب ولاءامااهنمو هواديهذو» فر

 باستكاةقاء_- ىشا "1 نبل ىع قدح. نموأ الل اذ مالسالل الجر اعد ل-سو هءاعدهقنا ىلص هنا كلذ ند

 وه َفررعتلا 1 1 1 و ْ تلاقفةنالفاب ل_سو هماعهلا ىلص لا ةفاهرهق»ا رأفاهريقف را لس ءو هملع هلل ا ىلص لاق

 دارأاههفنم لعب *لا | هتلاوالتااقف اييدلا ىلا ىجرتنا نيدحتا ل_هوديلعهقنا لصلاسةف كيدع هو كابا
 لسجل اذه. 5 م 1 اهنمو امدلا ن نمار ةرخأ الا سرا ىوبانمىلاريخ هللا تدون اهللالوسرا

 نبرمأرالا ناعالا و 59 1 0 لور ىلا كلذ تكثف صرباميناكءارفعنب هب واهمةأ هانا ىور دو صربالا ءا اربا

 هره2 00 5 1 تكل ةوقللاو ةترلاءاربااهثمو هلل اههذافاصعي ١ هسمأع حسو ل _سو ءاع هللا ىلصدللا

 ثامالا م: مه ل1 ءالا| هياصاةزسالا بءالمنبانأف ءاقستسالاو ”هل_دلاو ةرا راو ةعلسلاو ةد رقااو

 4 1 00 وو مكوك كي ل هناصس زا |١ ةسفو ٠ ريس | هد لو هيلعمقتا ىلص خاف 0

 كلذ د ىلع 5 1 كل نم هاناف هيئرهدق هناى ربامبعتماهذ_تاقهلوسراهاطعامت اماعل هو ص را هةوشح

 ىصدتتا ل 0 هل 0 وهللاءاف فاس رشف اة ىلع وهوا مب

 ادعو ةفار ور ١ : ءاقسقسا ومنع د ند » ىوادضرالاةررتنمفكيو و
 دا ل-ت ا هياعمقل قداس هوخأو ى ". ةسابإ د٠اذدب ءرتنك#ه نمت رحاه ىوتغااقع«اتخانا اهئمو

 دونم ويالك 7 هيصختو | نكمىلا عجرا يح اااه وخااهالاققيرطلا ضءد:ىفتناك اذا ىّت- روك ملا
 ن..دعداف لامعا ورلا| فضذق 2 وز قعت كلم دي نأ سافل اكءاع ىمخ اىناهل تلاه اهتيسناةةفندخ" اق

 تلاع انهد كدع .اماهالاسةؤ راكم نم هاج نك ١ رانماعرد 1 اهك رتوئكمىلااه دوا

 8 0 اناوتمةذتاأق 547 نم رخامد كد و زلمة دق كال خااللاق ار اهدا

 اشو وس وادو لس و هءاعهللا ىلصدتنا ل اوسر ىلعتاش دفة. دا تلد تح ىداو

 ةعمد قمعن ملزس د لدم موب نك هن قب رضف ءامهنك «لمدح فري كنا هنربخاف ةصقس تس

 ىتدجو لعل بال او تام ىلع عمال اره 0 :- نأ هسا ماظعلا بث اضملا ئيدصتتناكو ْ

 ىلءلسو هيلع هللا و و رسكلا ءاربااهئم و مدة: ةسحا راساءاربا اهتم و

 ْ مد_ةناك طقرسكنم امن اكو ترسكين ادقو هنع ىلا هد هللا ىذر كسءنبا لسحر

 ماكشيالا هل نيانإ_بوهسلعهلنا ىلسص هنءاحدأ سها نا اهتموىا نونحلا ءاربا اهئمو

 هأنأ لو هيلعلت ا ىلصاهاطعا مث هندي ىل-سع غو ضف ءاج قاف مالكلا ناوا غلب دقو

 اثم و سانا !لوقءل دق ال_ةءلقع و ىريف كلل 3 تاعمتف هب ست و هقستنا اذ ساو

 اكشف ةيادلا نامع وفم..-بلا ىلع ضيمقلا هعذت : ةعلسوفك قاب 9 ين ةباضصا ١ ضغناأ
 اتسم



 'ابااعدل |وقد_هز هس : قدح -و ٠

 عملا ءاربابلاغلارمسغ نمو

 11 يلو را وتتم

 ثتقولا ليقريهطل او لذفاءا ربالا

 لوال اويحاو تقول ادعيو ةئس
 هذر وةئسمالسلا ءاَذسن اولضنا

 هدأ لخفالوالاو بحاو

 |تاازّدم + رسشلاهفكب يطيل .وهيلعمف|سلازاأل بو هيلعدق ايس هئلذ
 كلذ عقوامني«راصف بطلان رمال د ىطءامل و هماعهلثا ىلصهنااهثمو رثااهل سلو ا

 ا اضيا شنب نجح رلادهل كلذ ع وو مد :اكرديم وب هنءىلاعت هللا ىذر ندذ نب ةشاكعا

 أقدتطناذيدكتض هرعهناامتمو اديز وائباءاملا بالقن !اهثمو ىامدةناكدحأ مول

 | ةباحا ع ند موىامدتناب ابينكسص تراصناهب رضف اهمئشدلا ازا ىلعدسحأ ايدةد 4 و

 تددن ذ ألاف هنميىلاعت هلا ىضرى دعما ةغداناا نع ىو رام و هيلع هللا ىلصةاعد

 ' اهئماناس المو هيلع هللا لص هللا ل وسر

 اردكعن اهو ص ىمكرداوب # هل“ نكيملاذا ملحىفري ريخحالو

 اردصأ صالادر وأأاماذا يلح *« هنكلاذا له-فرخالو

 | هنائساىلا ةراشا هذه نم لاف هللا ضْمذ الت دا ل وهملعهللا ىلصىبنا لاف

 (لسقن سيل بهذأم هو ه2: بةنأم واف ىلع تن دما لالا ىتذر ةغبانا لاق

 ا مدقتاك ىا ةئسنيناعو ةناملءقو هوس يسع قش او 0

 دارملافريخالااذ_هىلعو ىاىرخأهتننن نسل تاطدسا ز!ناكر ارث صامل ىسحأ
 أ هللا ل اوسرا.تلاةفريغص اها نبانتءاس أ سها نا كلذ ن مو نائسالان ءلافهلثا لال

 هللا ىلص هللا لوسر حسف ا بلع د سة.فاثثا ثعواند ةادغد:ءمدذخ ا , هناوانو اذه ب انا

 عسجوءاربا اهئمو قشفدوسالاو را ىل_هم هفوج نم حرف هلاعدو هسأ ار 2 ءلع

 ىل سهل لاف هس رض عج وس و هيلعدللا يىبصهي هه ةياعصلا ضع ن|ءاجدقُذ س رضلا

 بو ركم نمو مأسعم وءدبالةوعديك لَن روع دال للاب ىنةه٠ىدااوتقمندا سو هم هءاعمتلا

 عجولا هم ةىدأا دكا ىلع هديل دوه ءاعهقنا ىلصدقلا لوسر عضون هيركمنعهللا فشك الا

 تاره عب ِس كدنءنيكملا كرابلاك سن 5 ةوعدبه شخ رددعامءوس هم :ءبهذا مهلا لاف و

 أ نكع ءىنلا لبو هيلع هللا لصوت ازمعمم ضعي قلعتياما ذه جرب تلك ىلاعتمقا واشف

 هدو هلندجلاو اهمبىدعلا

 *(مسوهم وهملع هللا لصدصت د اصح ن :هيدرم بان]*

 ١ ا مهري غو ءامفنالا ن مسائاارتايس: نءمل_بو هيلع هللا ىلص هي صء>حاامىا

 ءاسنالا ع نمسا.اارباس نع مبسوهبلعمت ا ىلصهنمأ هيبتصيخابهثو ءاسنالارع-غن 9

 هنأ لصون تاس نأ ىدال مهمات ودءاسنالا عمهم تكر رثسأ امفو م هريسغو

 هن ومات بالو فره. !كاذبوج ولولا دعسالو ةضورلا ىفلاق بودنمل سوه سلع

 | ساد دار اسنع لوم راع ديف | ىلص هدناصت> نمىذلانا قحالم تلد ل_هاحأ] رم

 |هبموقأ سو هم اعدنتا ىلص هنأ عدلا نال هس ءعوو جول صتنانوكصي نآاما

 ب رةنامءاج دقو!" امل الغ: ءلابا وأ نمل ضف ضوفلا باوث الو هراغغن 7 هءلعريصا و

 هنأ لعمقاايال هب هيلعدع عودا صيخ محاوا هءلعةهمدض دركوا أمم "ىلا سبحأ ئد ىديع "ىلا

 المهستدل مدنا اج رام دج نو هكرت ىعريصا لو هيلع هنقا ىلسص

 وهاعىا ىحغلاةالصل والا مسقلان هفرشوا بطفدن زاب هفاصتان صيخا وا هيلع



061 

 ضنارف ىلع ثالث ل_وهملءدننا لص لاقرتولاةالصورحفلا مهكر وناتعكر وهواهلاقأ

 ف.هضثي دا اذهناعاتمالا فو ئأ ىضلااةءكرورعتلاةهكرورتولا عوطت مكساو
 لو هءلعهللا ىلصهللال اوسرب "هب دادل اهذهةبص هوص>ت هوس قنكاذ عدو ةقرط عسب نم

 ىو مص لءاديالا هتيصوصخ تنثت الن أ هريغىلاهنعلدميالو ئَش ىذلا نافرظت
 ىمنضلا ةصسلسو هلع هللا ىلص هنا لور ميساما_منعىللا«ث هلا ىذر ةنشئاعنءىداضأا
 ىنلا ناكل اه ه-:ءىلاعت هللا ىذرىر دالاد.مسلأ نءىذمرتاا فواهصسالىلاو طق
 لدباد_هواهاصرال وة: ىتساهعدب واهءديالل |وة: ى- ىتضأ اىلصي سو هءلعهقلا ىلص

 ناك ل_سوهملعهنتا لصهة-ففةبحاو تناك ولذاب وج ولا مدع ذم وهرهاظب
 ىمضل ١ىلصامل سو هملع هللا ىلص هنأ همش و همالك اذه ىف نأ نم روش أ ا مملع همم وادم

 نام ىل صلو هسملع هللا لص هنأو تام نأ ىلا !هيلعبظاوىلاهمأ تدب ىف حفلا موب
 اناث وادسواع) رأ و نيتعكا رز ىلصيلم وهملعمللا ىل ناك لس سه ثد د-قءاحو تاعكر

 ةملانوهلهو عاتمالا فلافل ا او  لاكىندأو هرثك وأ هلقأ رتولايدارملا لهو
 لغو كلذْن :معآوها.هذوأ انقحف دك و اا لاوحالا لك ىفوأ ةضورفأل !ةالصاا ىلا
 ىلا قامو ءامتو ىكسنو قالص نا ىلاعت هةوةباءميوجوا لدّساو ةءضالاو ةعبلا
 صن الرظن همفو همالك اذهب وحجولا ىلءرمالاو عامالا ف لاق تره كلذبوهلوق
 نا وىدم الانا عاممالا ف لاف ل عفا ةغدص ودامنا بوبوالىذلاو ردئلاو ب و وال

 امهل اسال اول _بوهم ء هللا لص صدت اصح ند ردقأ | ىءكزا دع هلتا امهر بجحانللا

 ام- اورتولا نوكضرتءاو امنع ىلا هاهنا ىذر س امعنبا نءفدعضثد دحالا كلذ ف
 ناك ول ذ اري علا ىلع هالص زيدل ىفاك ل_يوه.اعهقىلص هنأي لو هيلع ا ىلص هيلع |

 ىلع بجاولا 1ذ_هزاوبنأب هللاه-هرىوومااباجأو هل-ارلا ىلعءال_صاناامجاو
 رتولا نأي هللا هجر ىكلا لا فارقلا باجأو لو هءلع هللا لصد صن ادت نمل -ارلا
 ىهلحلا اندهأن مدا :ىلءهةفاوو رم! ىفالا ل_سوه.اعدنتا لص هءاعامجاو نكي
 شضرف ىَدوِي نأ هملءعب< لو هيلع هللا ىلد هنأو ةقمقما او مال_-لاد.ع ني رعااو

 ”هلباو مون لك ىف ىلدي تأ لو هماع هلق ا ىلص هماع بدعي هنأو ا ميف ىلا تال هل ماك ةالاضلا
 ىطو.سلا ىرغصأ | صن هلا ىفاذ تس ءارممالا "ل1 ف ناك ام ذو ىلع ةالصني. هن

 ىذرترب رهىلأن ءو ةيدارتجالار ومالا نممالحالا ى ودلا دل او نيدلا عأ ىف :رواشااو

 ٍلسسو هملع هللا ىبص هللا لور نهباعصال رو ثم رثك أ اد[ ترًارام همعىلاسعت هللا
 ىلا لاف مالا فمهرواشو تن" الاذن هتازئاء اهمنع ىلا هةهلقا ىذر ساءعنب ا نعو
 مهمرواش نك ىتَمأىفةحردللا اهلعج نكلاؤا نء نان هلو ءرودللا نا لسو ها ءهّللا ىلص
 ةماذ21!نم نصح ةراشتمالا لقدق وا.غ مدعي مهنمق :روشأا لرتنءواددرمد هرم

 الس رزراباذا ناك سو هيلع هللا ىلص هناىدرواءاىوا1اقورثك ناو دعلاةرباصمو
 نيدءاضقواددأز راب سو هيلع هللا ىلص هنا ىلع فق او هالك اذهد]:ةل.ق ه:ءكفال

 ريم :و سس ءموشو هدم نمنع تادافكلاوتانانلاءا دأ ونياسأ !نم ارمسعمتام نم
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 ْ أراب انييودترافموانهلاةل زنبىأذ 2 5 وايندلانيإل و هملعهلل ىلسعتاسأ
 اهكستنرا 16 ”الاتراّخا ٠ نمو اهت :راقد :اذلا ترام ان منا اوه::دعىفءاق. ااوو رح 7 الا[

 ناكحاو ةاةعتلامااطسد هيلعوقا ىلصوسس ل لاق ىلا. زهللا نال ىأ ه5 :راقال و

 نانك نا وال.ةناحارس نكح ءرصأو ّن كمدم أ نيلاه» ف اهتش ر رواددلا ةامطاند درب نحدك

 لق اهظءارأ نكنمت انببسعلاةءأدشا ناك ةرخ :*الارادلاوهلو.رو هلا ندرت
 نيلطال تان لمقدةف لا اوقاةع ست ىلعتم الاهذهل اوزئسسىف مالا هذهفلس فاما

 ْ مقناكركذ ذدامهف نرخ ىهأ ا ارهش ند زخعاف ٌةقفنلا فدداب ايزلسو هلع هللا ىلص هنم

 ىلصوبلا لت انهم الت لل ذم ركب وبأءاجىلاو هنعيلا_عتهننا ىذر رباج نع
 رعلبقأٌملخدفر كي ىلالن ذأ لاف موا ن ذأ. .ا هيام يا سوا سال دج ماو و هيام

 ةقفتلاهئاأسدقىأه راسن هلوحا اجل سو هيلع ثا ىلص تلا دب ونهلنذأننذأةساف

 لصىنااكضأ أمش نق ٌناوقال هفعىلاعت هللا ىضررع لاقف ملكتي الك ام مجاحوهو

 اهيلات 2 قالا ' ىتاستس و روودعي هنالذتد ّر والهلال وسرا.لاقذ سو هيلع

 ظ ةقفالا الأسى رامكىلوس ّنهلاف 0 سو هيلع هللا ىل ص أ :| كهضف اه ةنعت أح وف

 | ىلا ه:ءىلا.هتهقا ىذر درع ماه واهةنعأس ونةثناعىلا هنعىلاعاهللا ىذر رركف ؛ ولأ ماعد

 مق م هددع سل امو هيلعينلا ىلصبتلالو وء«رناأس:لوق اوعي لك واهةنعأ» وفةهصةح

 نأ 0 ذهن اهنءىلاعت هللا ىذ ررعن عقار نم عقال نأ ل بو هبلع هللا ىلصهللال وسر

 لاقفهمااتج رفنر علاق هادانو هان هملع فق دوال ! همااءاجراصتال ا نمهناف دصأ رضع

 انو زغل للا لعنت ناسعنا اند ا انال نا سغتءاجأ اذامتاّةف ميظءرعأت دد

 تباختاقف»ءاسأ ل. وهملعدنت | ىلص هللا لوسرقلطل اوطأ و كاذنم مظءألباللاقذ

 تلصدو يناس ىلع ثتددش هج !تاصاذاىت ج-انئاك اذ: ٌنظأَح 1 هصقوس

 ادد هوهىردأالتااك لو ه.لعهتنا ىلص هنا ل ]وردكم ام تاقن 0 ىثو ةدق» ىلع

 ةقفءلا اطيق هماع نو ءةجاامللم وهمللعهللا لمع اساور زل ىو هد اوبس ملا هقالزكم

 قا ناوقال هنعىلاعت هقا ىضر هرعلاف : نويلع هندح .ومة دش نم مارش ّنويلع دال نأ مسقأ

 رمعانذأتسا تلقف دوس ًاءلامالغثنت 8 مس وهماعهللا ىل<ى لاهل أمش مالكلا نم

 تسلك دصحسملا تين د أ كد تقاطناف تفلت 1 ددقلاقذ حب  رخمتمالسغلا ل لذ

 دقلاةذكىلاَب رخ ممله دفرمعا نذأ سا تاقفمالغلا تنتأف دسأ ام يبلغ متالءلق

 | مالغلااذاقاربدم تءاو كلذ لم ىف لاق ةءدارلا ةرملا ف نإ حسا! توصفهل كرك ذ
 ٠ْ وهاذاق لس ءوهءلعملنا ىلص هللا ل وسر ىلءتلسف ناخدف كان دق خدال اقذف اوعدب

 هسارعفرف لاه كلءاسن هللا لوران تةاط أ تاّةف همنج فرت دقريصس لمز ىلءىكستم
 ةنيردملاانمدقالفءاسفلا ىلع ل غن كب شد رقرش عمات لق ريك اننا تاةذالل اهو ىلا
 ْ هبيدجوت يجب ةنالف تملكف ّن خمن اعسانو واس ققطقم اا هوقان4_-و

 هللاىلصىبنلا حاوزأن ا هقلاوف ك-ءارأنأىلءرك- :”تلاقنابيلعتر كيان قة هحارف

 رسخو كل دلعف نم باخد تاع لالا ىلا : 2 ءلاَو 5 ادد ادرس وهيه ارغبا مل .وهءلع ١

 نماتفأ 05 ص ادد 06 لدم 9
 ند 1



 ملسو هاعهتتا ىلسهقلال اوسرمستناهجوز ب شغباهلعمقابضغي نأ هادح ا نمأتنأ ظ
 انادحا هرعم و مأتلاةفلس و هملءهّلفا 3 اوسر نعحا رتآ تاقذةصقش ىلا ترهذف

 بضغي نأ 2 ادمان مأنأ ارمتو ّن كم كا ذ لعن نم باعد تاقفلنللا ىلام ويلا

 ل اول .و هلع هلا ا ىلص هللا ل وسر ىبجارئالل بو هبلعمننا لص هللا ل امرت ظغاباعهللا

 هءلعهللا ىلص هللا ل وسرىلا بح 1كةراحناكن كن رخل الو كالا ديام ىملس .وأبش هنملأست

 تاقوتدلغ مالا هللا ل وضرب نمنأتما تاققى رخأ مسك هدشد اعني كلنمإا#س و

 ثود.ءبالمهو ماع عسودةمورلاو سرافوريصألا اذهل هز كن ىفرث د5 هللا لوران
 ةاءللا قمهتاس انط مهاتاعم وق ءاوأ باطلا نب اانتنأ كسى لاق واسل احىوت :وءساف

 ىلاعتهننا لؤنأ | امو «نو رشعو عمت ىضءالف 0 هللالو.رانهللارغتسأ آتاقف اذدلا

 ة-كثااعىلءل>دولزنفهب الا -اوزال لقىنلا اي الرين اعدل اوقىفم*ا نرفض نأ ةملع

 دقو تاخددقو ارب انملع ل خدت النأ ثم. أ هللا ل اوسرابمل تااقفاهتءىلاعتمل 90
 اذكهنوك هن اور فو نورمثعو عسترمشلا نالاق َن هددعأ 'امول نورمنعو عسا ىضم ْ

 -” ||| كلك اذىفاةشئاعالاق مث هماهبا سيحتئلاثلا فو هيدي عباضأ ير رسم اذكهواذكعو

 ظ ًارقفهننال وسراب وهامو تأاةفكد , ولأ ىره أ: #ست ىت-هبف 0 :النأ كءلعالفامأ :

 0 وهللاديرأىفافىوبأ مأتم اذه ىف تاقتي“الاكجاو زاللقى امج

 رخ”الارادلاو هلو سدو هاديرأ لو ىوبأري شن ؛ًأهتنالوسران لمخأةياور فوةرخ" الا

 لو هلعمقا لقال وسر لا قؤ تأ اة ىذلا,كثاسأ ع نمةأ سها ريح الا تلقت تلف

 لءفمتاريشا للعم ى 6 نكسلو ارم دف لهنا ثاا عيري خالات نمد ا ىف وأسال

 لاوقالارك ذدق و نع ىلاعتهقلا ىةرة_ش ءاعتاعفام لم و هيلع هللا ىلصوسا اوزأ

 ىلاءثهنلا ىذو سامءنبانال ةكم قف د, ناكر خف نأ ه-.فرك ذو عاتمالا ف ةعستلا
 ارض هنأرك ذ و امنع ىلامتهلنا ىذرسارعلا ه١ عم فا ادعبالا ةسددملا مدي اههثع

 ةراثكلا اذكحوذود:موأ ةمجاو ةقدصاا لك أمي ركلاثلا مسقلا نمو« ةعقاولا
 قيكراشي وني|ىملا ىلع ةفوقوملا ران الاك ةءاعةهج ىلعالا»بلعفوقوملاوةروذئااوأأ

 ةقدصااو ةماعلا ةهلس !نودةصا1ن اة هللا ىلع عوطتلا ةقدصن رودهل[ة محاولا ةقدصاا
 خاسو أ ىهامنادجتل ال ىتسقتالةقدصاا نا لبو ه.لعهقنا ىلصهلوقتبةينهل ىه ةبدجاولا

 هلأ لصالاف تاقدصأا 0 نآهنعىلامعث هللا ىؤر سانعل اه عالأ سالو سانلا ١

 ْ ىد رز ىلعني نسل ادخال و سامااد ودثالسغ ىلع ]معد ال املسو هم هيلع ا

 2 نك سو «.لع هللا لص ىبنلا لاق هيف اهعضوو ةقدضا ار رك نمةرك 5 اموتعىلاعتهللا 1

 فاتحاو ةقددلانولك أءال د# لآنأةءاو رو ةدصاا لك أنالااتلعامأ اهب مرا |||
 | كلدف مل_.و هيلعمنلا ىلص ألا كلراشتمال لاو ةال ملا مهيلعءايبخالا لهفلسلاءانأع ٍ
 ةليمع نبنامفسبهذو كاذقدكراشنءاسنالا نأ ىلا ىلاعت هللا هر نم !فننألا
 | أةياكلا زعتين دا اايشذش أيت أل جالاش ىلنعبنأو ممودكاذبهصاصتخاملا ا
 هقاوككي يناقشان فئات نع رمز ومءاششنا و اديس ||

 ةيسسسملا' عروس ل اجعل



 ؛ نيعالا نان .مالسا اوةالصلا ميلعتاسن الا همفاكراامميرخالا اذهو هرتد«ن نعي ونجا |
 ا هتهركنم كامماو: ملت 11 رى وظاام فالخ ىلءعب نمضوأ لّمق نم جام هىلآ ءاميالا ىضو

 || ىتخال هنأل ةلسملاةمالاحاكنو. هفالح جبازلا واهب ىرسقلاو ىل_قة- ام ل حاكنو
 ْ هقلا اسناد قفةوهشلا دؤدبو عم موصلا ىف ةلبقلا ثلاثا نقلا نمو هانزلا ىأتنعلا |

 )| هيلع هلا ىلصدلساو اهمال ضع وم انصوهو اهنعىاءتهنلا ىذرة بس اعل د : لبو هياع

 ْ بتغراذا سو هيلع هلقا ىلص هنأو ةيددج الاي ةولملا و .اهقيرب طاتلاهقير علس ن 5 91 ظ

 ا امدوهشالو ىلوريسغن هو ةيهوأ حاكدن ظفاربس ءنمامل حدين ًاهاناك ةملْس أس اف

 ٠ اهاضر ريغن مو مدقتا# !هتعىلاعتقلا ليطد خي تن 2 . زق لس وهيلع هللا ىلصهل عقو

 : اذا هنأوإسو هيلعهقلصلاهقلطين أ اهبوز ىلع بي ةج وتمت أره اف بغراذا هنأو ْ

 ْ ناهلواهاضر رغءاشنن 1 ارا 42 ةربنأ هل وهلا مهين َّ ااه مس ىلع بع و ةمأىف بغر

 ظ ءاشام ةمنغل اع نم قاعصي ن أو مدقنام ىلعةنوهم حاكن كلذ نمو همارحا لاف جرتزتي

 | مدقت ير "راةةااودو ةيقصلم .وهملء هلا ىلههاباقص نمو اهريغ وأدب راحن موههقأ | لمق

 ظ ىام عمت وةةهلا لاه دقو اهنعىلاهتهتنا ىشر مغ ها عق ةواك رههرعسغن مح وزان نأو

 | الباهقتعأ لو هملعهللا ىلص هنأ اهق ادصا عة لعس لس و4. ها لمد ًاهريغو ىراذلا

 ظ ملا هنأ هانعماعهسةناه مرهمأ هنعىلاعتهللاىذرسن أل وقف 1و9 عمال اهد ورتو ص وع

 ريسغل كلش ده ناو كالدك ةَق.ةلسا ىف نكد ملنا و رهملا هن 200 قيعلا ناك أاشاهقدمب

 ظ ءالعلا عجبا هريسفتىف ىط ,رقلا لاك ىلاعت هّللادو دىواو هلعن ىذتد ناواه اة تاعا مارحا ||

 فقىط و._باالاللالاق ملسو هءاع هللا ص بل اال اهلعن طق. نأ اددال سنا هنأ ىلع

 ظ تدر - واهم نطابلاورهاظلاب مكمل انمي لو هيلع هلثا لص هل عجب و ىرغصلا صن اصلا

 اههلعرضحلاا عمىءومةصقلوادب امهادسأالاءامشالا نكي لوما ةعب رمشل اهل
 هلعأنأ ىل عش .الرعىلعتنأو هابعت نا كال عش .اللء ىلع ىفاهلوق اودو مالسلا وةالصلا

 ىلع ةءارحو ةريبك ل ةغةذ#ههللا هجر ىف الطسقل باهشا ا هباء بتكو همالك اذه
 نم مال لاو اللا مهيلع مزعلا لهأ ضعب واهم مزليذا مالسل اوةالصلا ميل هاسنالا
 | ضعبة يقيل رضخلا اءالخاو هنعءاءاوالاداحآ ضهب وأ تزوجال ىذلا َةَقةملا لع
 اطلناهح -و هلنيب هنأ كلذ ع نمبعأ وا ةعيرمشلا لع نءمال_كلا ودال تصا !هييلعءامنت الا

 قى طوملارك ذ(ل وقأ او)همالك ادد ءاضقلاو مكسلسا نيب حجب ا ىدا عدل وق ناحأف

 هللا ىلصاس هيرصخ ىذلا نال -هلوقي لهرشاظلاو نطابلان ىذا مكس ىف رهابلا هناك
 ذاعمءاسنالاراس ود قاصقنثر وبمالبلاو ةالصلاموياعءا مال ارب أس نعىأ ل-وهيلع

 | كلذوقالطالا لعءاسنالا ريئاس نم لضفأ لسو هيلع هللا لصانيبتن أد ةتعي)ملكومقنا
 ناك ص ارتعالا ادهو نيعجسأ ييلعه مال .وهقلاتاواص م نمد -,قسىفاصقن تر وبال

 صئاصخ راك اىلا كلذتب د دومق لها همس ن 1تيشس> نكس هنءباوس ىلا حادعال

 ْ هئمامهوت مالسلا واللا مهلعءاببنالارث اسىلءاملضف ىلا ليو هيلعمشا لص وبنلا

 ةفلعو هنالك اذه :ة ةقدنزلاورفكلا ق هقليذايعلاو عقبف مس يفاصقنثدوي لإ ذنأ



 نيءوملا مأةد وندلاو ةعمزة دما اودإ اوفر و هلع هلقا ىلصهلوقاعمنطاملاو رهاظاايومق ا

 ةممر نب د.ءوهنءىلاعت هللا ىر صاق و فأن يدعس هيف رصتخاا ملا هنعىلاعتدنلا وذر

 لاقو .هيةهسش ىلا ربظنا هبا هنأ ىلا دهع أنبا اذه هلال وابدع سلاةذ

 ىلا 7 وهءلعهللا ىلص هللا ل وسور ظذة هن , دمأ : ندا : [س ارفىلءداو ىنأ اذ ا

 ةعمر تايد دوسان هنمىكحا وسارفالدل ولا دعا وهلا ١ م ةينمر اذن اهشىأرفههش

 قاد عرمشلارهاظب العةدوسلاسأ ملسو هملع هللا لص.« بدة ذك خان سلف ةدأو اما
 همكحاماو اهمنطا,ااورهاظلابةدصقا اهذهىف مك دف نطاملا ىضققعاهنع هنوخا
 هل2ّةيدي وسن ثردل اهل 5 كن مةرثك- مرو أ ىفءاج دةف نطابلال بو هملع هنا ىلص
 كلذ نمو مدع 6 هيدا ١ ليقال و ةءدمامقال اوتراوك «وعدرا غنم 271 هغدام زن ردح ا

 لاقذه:ءضقاف هنيدي سوبحم كاس ن اهوخأ تامل برللاق مل_سو همل هنا ىلص هنآ
 ةقحتامم اف اهطغأ لاه ةنسب اها ساو: سفاامهتعّدا نيرا. دالاهنعتدأدقدتنا لوسرا

 امتراعأف ةيذاك ىه و ك.ءل كراع ست ةنالذاهل تلاقو ى رخأ ىلا تءاجد سها نأ كلذ نم 2و

 ندى لا ةأرملل ثءافس كمل-بلط أل تا اتفاهياح بلطت» ةًارملل ت ءاج ٌهَذ_مدعبفهابا
 ا نهب ىذلاو تااقف اهاعدف ةسقلاهتربخأو ل .وهلعهنتا ىلص بلا تءافهذخ أت ركنأف 1

 د_خافاهشار :تتن مودا وهذا لس وهماعدللا ىملاةنأ شامت ةرعمسأ م قمل

 نكد , لأ | لمتنا وهدا ول وهسفمادهتبنا وهدل ول اوهسةنأ ذب نا وتعطقفامم صحأ و

 انهود ايباد ا ركوضزال ١ عض ناوهم-ذغلاح ف ىضت» ناودهدنءةم وكم ادب ر

 ىلص نأ ل و هءاعهّللا قصدت أم هىفلا اًدهىمالسلا وةالصلا ميلعهاسمالا همفهكراش

 ملسو هيلعهقلا ىلص هنأ ىلع هان هملقو هنمعهمق مانت ”ىذلا 6م .وُملا فق. نكمهريغهمودعب

 هيدا ارملا ايوا _ةم انمال اواننمعأ | مانام دال ارشاعم نش هأ وقث وكي ددلحو نام وهل تاك

 هللالصةودحإ اومولالا مهل سبل مالسا اوةالصل امهلعءامنتالا ة.ةبنوكي نأ دعس ذ الع

 ىاموهللا عمل كال ال امبالا ةيقبكك هناللاملاةاكز جارخا ل رثةساناو نام ون سو هيلع

 ةرهطةاك زل! نال اوهل<ريغف هنوهذع وهل < ىف هنود مهد ذع هنيةعب د دولاملا نم م مهيدبأ

 نينيدلا حان جيشلا ىداء_بن ءال_ةبىرغصلا صن دادلتا ىفاذك سندلا نمو ورام مدو

 هكلام ىلع هن ومدءب فان هلامنأت : صء*>| مل و هلعفلنا ىلص نأ كلذدءدامفو هللاءاطع

 هولا ىوونلا هه ىذلاو نيمرسا ماما هسيختو ني هدج ولاد أ هلهأ ىلءهنم قف
 نباهلاقامو ةئرولا هب صال نول ملا ىلع ةقدل/صمنكسأ كسل م نءهحو رخوهورخ الا ظ

 ىففهفالش ىفاعت هللا هجر فاشل ا بهذمو كاامانديسهماما بهدم ىلءءاننمنناءاطغ

 هيلعدللا ىلصهصناصخ نم هنعىلاهتهقا ىذركلامرك دواذه ل قىرغدلاصقاصألا

 ىضر ىناشلا دنع و ه-افكردقدخاو فرصتااه ناك امنالاومال !كالوال ناك هنألو

 هنلعمتا ىلسدنأعبا لا مسيقل !نمو# صتاسلن ا مالك اذه كال هنأ اهرتغو هنعىلاهتدثا |
 | :هلمسبلاصخ هنأو ىأ ىلب لاف نمل وأ هنأو مكيرب تأ موب قاما هملعذش أن ءلوأ سو |

 | عوفرملافو للا ةروس فنآ سا يلب بشان دديصلا |

دة نوبت اف بوبحنا
 0 ا

ز مهب ولق
للارك مو

 باو. .

تمطقناو 3 تاذللا
م هما 

 َْن نع

اوهملا اود صراع
 0 ت

نداءمىلا
دور احدلا

 طا !ةءغ

 ودار ” اعرو

 تكردتو نينالا حابو نيسئملا
 والا ريغتو دمج اوملا

 0 ارتفو ل

 ا داحلار

 بالعدول دار 1-0

 7 نءو) * هل: 2و

 ةزك ذر ع هيلتعتو (لسو 1عهقا

 حر ضفلاو عو-كالاراه طاو
 00 عمرا ل

 تكن ع ؟ةعمجخاش يا

 رهسقاو



 الح
 0000-0 اس ب ميسا

 ّْ ةحاقهللا مساج ميج را نوحرلا هللا مهل ريغناملسدعب ىىلءلزنت هنآ ىلءلزنأ

 امهيلعناماسدعب وه و مير ص نبأ ىسعناكوهوا تاون ملمالا نأهمذو باك لك

 ْ ةروس مئاوخ وناكلاة كاشي وثعبلا لئاوأ ىلعمالكلا دنع كل ذانمدقدق ومالساا
 ةحتافلاًذكو شرعلا تدزتك نماهطعأ ىمركل اةنآو اهماتش ىلا لوسرلا نمآة رقما
 ةبآو اكسل مأن هريغئثهنمل زئي ل شرعلا تدتزنك نمتازت عيررأ ءاجدةف رثوكلاو
 ىهللا هجر ىطوم_سل الاللارك ذو رثوكحهلاوةرقبااةروس ميتاوحو ىمركلا
 هريغدسأ هم طءنم اوس ءرعلا تحزاك ند ىلطعأ هنأ هب صام ناى هرغصأ ا!صئاصألا

 عسب نواب ارخاندلارخ 1 ليردملا ىهىتل اهترسهر ادن او ل_ةملاو لاوطلا عمبسلاو
 مده 3 امقام هوءافملك ىلع ءو نم هرقلا ىلعهعما بتك ىلاعت هنأو لحال قاصد روكا! ىفام

 "اس ىلعو لب مهضء:لاف مّدقناك تافاوملسا ضءب و راصشالا قروو راعالا صه ىلعو
 07 .و هل هللا ىلصهمءاركذو ةعاس لك ىف لبو هلع هلق ا ىلصهلتنكتالا ارك ذو توككملاىفام
 نعمللسو هيلع هللا ىلص هن صتخا امو مدق: ا ىلءالا توكلملا و مدادهءقناذالا ىف

 قحمتومدعنلسو هملع هنن ىل_صهجاوزأ حاك مر هنأ مالسل اوذالصا !مهيلعء امننالا

 انض2 لاف نينصؤملا ىلع نهح اكن مرحال مهموم دعبءابدنالا تاس وز فال ءاسنالا ىلء
 ىلع نم هرحملاذا هنأ هماو مهب أ نمءامقنالا ىلعنت# رس مل تعب رقالاو ىلم رلا سعشلا

 هلوقه_.لعل ديب كس *قرغا!لايقينأ الا ىلوالا قدرطبء!.ةنالا ىلعفنينمؤملا داحآ
 | لصدجاو زأى نع سجي هنأ كلذ نمو لءقو لقنلا ىلءهمففقوّاماذهفالاو برقالاو
 ةرع وأ 3 واو اهتم حيو رحل نياعمرك ون وس ىف واط اهد_ه:نممل تسو هملعهللا

 ن ركن بز وود والا نونعو هنع ىلا ءتهلنا ىذ روع عمندج د قف كلذ فالخ با رلاو

 ناو نومامارع_سب هنءىلاعت هللا ئذرتا.ةءورضالاة با امطا !نيلعحيداوولا ف

 || نا لوقينهةلخ هنءىلاعت هللا ىذر فوعنب نورا د معوكما اكمل نييلعرع ن أ دارأ
 ||| ىلاعنهنلا ىذر نا. ةءىوالورصيلادمالا ّنهحداوهىرتالو كا ذل ثم نويلعر م نأ دارا
 هملعمللا ىلص هتاحوز صاخضم اةيؤ راضي امرك هنأو ان زوةدوسالا اًضبأ ّن مم ج هع
 || ةداهشل ٌنههوسو فئكز وعالو باح ريغ نمىأةهفاسءّنهلا ٌوسورزالا فلو

 هياونموي نأ هدعب نك مدانيسنل راس ىلع قاما تأ ىلاعتو هناحسهننانأو فال الب
 هنأومدقتاك كاذبم وم أىلعدهعلا اوذخأب ناو هوكردأ تاهورمصن. و لو هملع هن ا ىلص
 ىلع مالسااوةالصلامهيلعءاسنالا ثعمتاسدةذ قاربلا ىلع رمش: لسو هيلع ىلا ص
 ١ابضعلا هّتقان ىلعمهتعىل اه هللا ىذر ةمطاقائارمشدع و هدقان ىلع اص ثعمي وباودلا

 لعل زانم ون لكى ثاو ةنحسا قون نم ةقان ىلع هنعىلاعت هللا ىذر لال ثدي وىودقلاو|

 | هينوذعو م مهجأب هنو رضي كاما توهيبس لسوهملهنتا لص في رشلا هريق
 0-0 كلما وعبس طيهو او رعاو سم نا ىلا هءلعتواصيوهل نور غتسسو
 ملسو هيلع هللا ىلص فن رسشثلا هو د_صقشمناو ةعاسا!موق:تأىلا نودوءدالثوك#

 || ءارانهرهظ,ةوبنلا تان او مدقتام ىلعت اص سد كل ذهلرركت هناو حولا ءادتبادنع |
 ا 1 1 ا لا ل ا 22-2222252-55559-29-25-2-----------397
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 امم ممع ىف تاكمالسلاوةالصلا مييلع م واكءامنالا متاخو هرغل ناطمشلا لّسدب ثمح هلق |

 هلناىزارلارغمقأاريسثمنعىلةئو مسا فنا أ لن هملع هنت ىلض هل ناو همفام مدقتو مدقت
 وحن ىلاعت هلا *اعمأ نم ىهمنل سو همل علل ىلص هنا ومما فال ةعإ رآل- وهماع هللا ىلص

 اهيلع قا ىتأا ةرؤوصل | ىلعمال_.لا هياعل:ريج أر سو هماعهنذا ىلص هناوء امس نيعمس
 [منطامل و رهاظلا مكي مالسا ١ اوةالصا |هملعهنا وئلذكم رأ هراسغ ومدن ن 7

 م ةليدملا تب النيبام مرح هناور اه نم ةعاس نكمل تامحأ لبو هءاع هللا للص هناو مدقق:

 سعشأ ىف ىثماذاهناو مدةتاكهانمع تسمط اهآر نمناو طقدن روغرت)هناو مدة

 ىفهرعش نم ئشعقو اذا هناو ارو ناك هنالل ظلسو هماعهلنا ىلصةلنوكمالرمقلا ىفوأ
 نعال ضف هنارث ىلع عةيالباىذلا ناو مه.ةئام ىلعرضصل | ىفرث أهأطو ناو قرت<يالرانلا
 لمقلا نوك ىناني الا دهو مدقناك همدلمقااو ض وعما اوك صقجالو في رشل اهدس»

 حبي رنم برطأ هقرعن او هي وث ىلفي لسو هماع هللا ل_صناكءاجمن نمو هب وت فن وكد
 قولواهمك اروهو ثورتالول اوتالذبادبكر راذا لو هملع هللا ىلصناكو مد.ةنام كسلا

 دقو ىتملا رن امهنم عجب اف الخ ةمفعاضملا ىف ىأ هذ سم ناكن ول !ء|هذضرملا دهم
 فات لاعدوولو ىفدملاو ىكملا ىأ ني دخسسملا نا ىلعءاإعلا صن ىطومسلاظفا11لاق

 ماك ن أن ح رصمرثالا اذهفهس:مناكسل ةقملذلا ىذىلا ل_سوهءلعهللا ىلصدننا لور
 قاممدقتو كل ار ارهس | عقال ةعس ,وحأ اقل ةسان مس و هءيلعهّللا ىلدهللا ل روس ررمدوسص

 لكدنءورتخال ادهنا !فهملع ا ستو ىلهثنا ملسوهملعدلا ىلص هّممأ ىلع بجي هنا وكلد

 . ||| هيلعاطسرحشلاورخغ ناو مدام ملسو هملعمتنا ىلصهل قثرمقلا نأو مهضعب دن ءرك ذيام
 مالكوهتوعدامباجأو ةوبنلابلسو هلعدقا ىلص فرصا ةداهشو لبو .لعهلا ىلص
 هملعهللا ىلصدنلاّنح سناملا عدا ناو مدقتام ةومئلانهلمهتداهمشو عضا رملا نامدصلا!
 نمامواعماعابجباّنطساو سالا ةذاكس نال لسرأ لبو هءلع هلا ىلد هنأو مد ّةنأك لبو

 هيلعدللا ىلصةلا براد اعل ارك ىف قو دقو كلذ داج رفكمفةرو رضا اءنيدلا

 ىلعيم هلباةعلوقااومهضعبلاه مدعم حبارلا وهام ىلعةكالملاىلاو نحلل و
 ةعاوة ف سالؤااو ةلزتءملاهباابهذح وس مملوةوهوءاسنالا ىلع دكت الملا لمضفن
 هللادجرىزراما !نءمذةتوددود سه اهلكر ومأباولدّ:_ءاوةرعاشالاة سلا لها نع
 |١ بضل اةداوسد هللدت_ءانكل تادا+لاوتان او.حلا ىلا لسرأ لسو هيلع هللا ىلص هنأ
 طفاكلا نعمدقتو كلذ لال دم_سال ىف فةوّ دقو ل و هملعهننا ىلةلاسرلا»هأ ارصشلاو
 هتلاسر موع نيب قرفلا مدقتو هه سفنل لسرأ لو هيلعدتتا ىلصهناهتناةحر ىطومسلا
 ثعلب و هملعهللأ ىل< هناو لس .وهملع هللا لصح وتلاسرم وعومالأا او ةالصلا هيلع

 | فسلئاوصن دب وقغلاءمهتلس اعممدعو باذعلاريخ أ راذكلال ةمر ورحاغااو ربلا ةجر
 || هرعغ بطاخاكهعمانهمط ان لىلاعت هنا ناو مدقن اك ةيذكلا مالارياسك قرغااو خسملاو

 اهيأا ىتتلااعأاس لس وهماعهللا ىلص همطاخ لب مالسااوةال_صلا مهيلعءامسنالا نم ظ

 .ض ]||| دصمدموا لاق هنأ امهعىلاعتهللا ىدررعْنت !نعئىورو امهاةتب ثلا .هماكحأ

 مو هملع مز !ىلص 31 ميكس
 سائلا. ٠ 5-0 هد دعرك د

 تامذلإ 3 ا لازرالو
 ب * تدرإو 0

 هرثك *وأر بو و:
 *(موهملع مت 1
 5 -. 2 لكز هام هو

 : ١ مهضعب لاوت 0 ةسملإ . ىاىء

 0 م ىرك ء[وز

 1 كانا ودا



 هملعدتتا لصاتآوطومحاكن مر هناو هللا ىلع قاد مرك أ لبو هملع هللا لص هناو مد: |

 ىنل !لاةذهةعبال اوهعّداق سرفا ١ !ذهااعاةصخ َن الو هءلءهننا ىلص ىذا يف ارعالا 1

 ىياب انرك زاب دواداب ميهاربااب جونان مدكالاقو لمزملا عيا يرتملااهيأاءلوسرلا
 - كحد قلما كرمعل ىلا هثلاق ل و هملءهلنا ىلص هن اك مسقأ هللا ناو ىسعأب

 ْ دس أةام ىلإ هت هللا فلام هنع ىلامت هللا ىضر ةرنره ىلن عهبو در ءنبا ىوروثوهمعب

 كيا يكس ا نآرقلاو سددل اوه هتلاسر ىلءهللا مسقأ ولو هماعهللا لصد 6# ةامعالا

 مهلة ى ىلا طم ومس و هيلع هللا ىلصومأ أطيق امالسا اهءلعل فارسانا ونياس هر نأ

 كالذ ضرفن اهناء-ىف ىدارسسلا نم4_.هو وا هعابنمالا ىرارسسلا اوتاجوزلا نمل سو

 || هراغ ىلع لو هءلع هنا ىلص هناسوز مرتو مهذب مالك فو اع رتىلا ىدرواملا بهذو
 ةراتخلا ل_-ئءىجفارلاريغصلاح رسااىف الاف ال فارغا ةرا:ةولو لوحدلا لءقولو
 هللا ىودرةصاخ ةمطاف ىلءلمقو لبو هيلع هللا ىلص هناي ىلع حب وزما| مرح هنأو قارغلل

 لصاح ْن يلع خم وزلا عم هب للطعام و 0ك ىلع مق لذ نماعك ءرمستا امأو امعىلاعت

 عاهجلا فةئلسا لهأنمالجرنيعررأ ةّوقلسو ه.اءهتلا لص فوأو قرغي نأالا ىرسنلا ىف
 ةعب رة وقلو هملع هللا ىلص ىطعأ نوكمفامندلا لأن منك ةذلسا لغأنملسرلا ةوقو
 ىال- رفا أ لمقو لج رفنامةوق ىطع أهءلءهمالسو هللا تاواص زاهملسو لحجر فالآ

 هءلع هللا ىلصال ناك هناو مدقن اك ةرداط سو هءاعهنقا ىلص هنالضف ناواندأ | لاج ر نم
 ىلص نا !نالنيلج رمداهشب ةع رشة داهش ول هك ماكسالا نمءاشاعءاش نم ص نامل و
 هسرؤ نع هءضقمل لد و هملع هللا ىلص ىلا هقيتسأف ىنارعا نماس رد عاما لس و هماعللا

 لاجو سرهلا ىفهمواسفهعمسرفااو ىلارعالا اطا تو لو هياعدللا ىلص ىماا ع رسأف

 لاقفلسو هيلعمتتا ىلص هيهارتثااسعةدانزب هارتشا لسو هماعهلقا ىلص ىذا! ن أن وخرعيال

 لاّفالىلا ارعالا لاةةكدم هه: ادق سدأ و وف ارعال اءادن مع« دق و مل و هيلعدللا ىلص

 اكد ىنآ ناد مشين ادهاش ىلارعال الاّ هممت ادق ىلإ لس و ه.لءهللا ىلد ىنل ١

 مو هملعهللا بص ىلا لاقذ همعب كن أدهش أ ان لاق كلذ هنعىلاهتهللا ىذر هع رس عمم
 كقدصطنالفأ ءاوسل اريك ةثصنانا هللا لوسراءلاقذ انعم نكستلو دهعشت فاك ةعزال
 نياجرةداهمشب اراض لا فه_:ءىلاعتهنثا ىذر هن داهش لسو هيل ءهللا لص هفسل وة
 بوهمل ءهّللا ىلصهصمخ رتوهاعدا اعمل شو هءاعهتلا له هلةدامشا ازا وحدا هئمو

 ةعاجب5 حادنلاىفا م ءىلاعت هللا ىذر مكح تن. ةلوانو امتعىلا هللا ىذر ةءطع مال
 مدعو اهثءىلاهتهقتا ىذر سعت نب ءاعسال سو هيلع قنا ىلصهصءشرتو نيصو خخ
 نصا مئامالث لسن اها لاق ثم بااطى أن ب رقعجان دمساهسو زل تقام دادنحالا

 دازوام_منعىلاهثدتلا نضر اعزب ةيقماو ةدربىلالقانعلاب ةضفتلازب وتو تئذام

 اننءاد :ءامللذفا اهالوتل وهل هر وددا ارملا لعاو ارهم كريءدال َن وكس ال لاو و

 00 نم“



4 ١ 
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 || ةحلطابا ياسمأ لسوهماعدقلا لصد وزتوَدنث ارقلارو لا نمنيعمىلءكلذزاوب نم
 امثالثاهةلطشا دعبهمل ةناكر ىباّةأ صاةداعا ومدقت :مكهمالسا لعامبتءىلا ههنا ىذد

 نودنوجاو رود نأ نيذأب نس  رجاهملاءاسنو هيلع هللا لصوص هنعو لامر نم

  1هلوقب مهطس كلذ زغلا دقو هنر ولا مو

 مهيمضئارفلا ىف لاوساذه « هللقو مانالا فم ىلعلس

 مسقتالاهري_غلممتاجو ر ا»* مهرادزوكاواماذا موق

 موئمثرا وتلا لدأ ىلءىرع « اوفا دة ىذلالاملا ةمّقب و

 ْ نا اههتءىلا.هتهللا ىذر رع نبا ن نءفريقا اهنعْقشش . نمل وا لوهيلع هللا ىلصهنأو

 لهأ رع ممركم وب أممْضرالا اهنعوشتت نمل ان لاه ردو هيلعلا لصتقال وسر

 ضرالا هنءقشنتن ملوااناوذباو رفوىا ةكملشأ ًارطد ا يمنورخف عسقبلا

 ماوقنمة متاعب ”امالسااوةالسمل هيلع ىبءوعانا ذاق هسأر عفر نملوأ نوك أف

 نموهامتا ءانثتسالان ا همقودتلا قوس ن نمثاكوا ىليةهسأر عفر أ ىرداالف شرعلا

 لامملا ارةوضرالاو تاومسل له اهنهسن ع زف. ىتاا ىلوالا ةفنلا ندىتاا عزذلا ةخفن
 ومالا مب رضترحأ ىف ةنيف ساكن وكف اجراهاهأب ضرالا مث رثو بادسلا "سم 0

 ساننلا امي اىلاعتدل اوقب ةشهملاو ةفدارل |اهعبتت ةةجارلا فد رتم وبىلاعتهلوةي ةيمعملا

 دئمو تاوءالاو لب وهملع هللا ىل_صلاق ل , الا مظعئئةعاسلا ةلزاز نا مكب راوقتا

 كئاوأ لاك هللا ءاسش نمالادل |وةىؤهللا ىثمسسا ن ٠:.ةهننال وسرابانلق كلذنمئش ََن واعبال

 ْ نااذ عزفهللا هاهو نوتز ريم هي ردن عءامحأم هوءامحالا ىلا عزفلاالصياساوءادجتلا

 مهالنوعز غي مالسل اوةالصا!مهياعءاسبلالا نأ ىضتةياذهن اهمفو هنممهنمآو موملا ||
 ْ لوما ف جوي نال عنودق سالو دهشلا عمرل بو هبلعدلتا ىلصم هركذيلوءامحأ |

 بار ٍْإ قص هنأو ةنلان نملاخام اظءأفقوملا ف ىمكي نءلوا هنأو لضافل ا ىف دس وبالام :

 نيبءاضعلا لصف ف عفشيىذلا هنأو شرعلا نيع ىلع دولا ماقملا ىف قى مودي ملسو هم هيلعدللا

 ةعافش ةرشءىددا ىو موا كلذ ف تاعاضيوسو بلعبت !كصاا هباو فقوملا ىلأ

 هنو دنفمدآم وملاك ذى دهملاءا ولبح اصمسو هيلعدتلا ىلص هنأوءاةلثا لي ص ىفاهرك د

 كل دف مهماماو مالسلاو ةالصاا ميلعءاسنالا بطش هنأ ولو هءلعدللا ىلصهناول تع
 : دعس هناو لحوزع برل الار ظل ن نملواو دوهدلا فك بذوي نهلواو مدقتاكمودلا

 مست َم متبل مشل طءتل سو وست قدماي أر عفرا الجب ل جب رلا هلل وةيفالوا

 عفيف كادك اماان مث اناث

 ةقعصلادا ارمما لاسقي نأ الا صرال اوتاومنلا نهال ولا هنن ىهىتلا : ةاثلا ةننلا |
 | نبا ٍنرغأو هقتادجتد ى ُط .ءساالاللا طظفاحلالاقدقذ مزس نب ١هتثأ ةماروهض ايه

 ظ ةئفئاامدهن وكتهيلغفّتاض عيزأ عشر ر ولا ىف ئفنأ | نا اف هنا ىلاعت هجسد مز رح

 ةديفن ىب ملا ةمااشلا حقل ادمر فقوملا ف نوكست اناوذ 1رقلا فةروك دما ى متسأ أ

 بلاك ىلإعت لوب ةدشعملا رش لا ىلار وقل نم ماسقلان وكباعيسيولاثعبلا

 ىفدقمصاا ةخقن نا هيفو ةقوصألا نمقيفين هلواهناو

 دال ا ب 605



 ابق اضداقعصااةشقن ىيسنة عل ١ اا ةفيقتلاهذد هو نو رظ“ ..ماسق مها ذا رخأ

 ل ان روك دو تا توملاهسش ءوهو ىشعتق ةولا كلذ فض زالاوتا اومسلا لهأ عتاب ل م

 مالساا اوةالدا اهماع ئىث اولا وهءاعهللا ىلص وهةقعصلا كلن نقف نم

 لل وأاناثوك أ أذ ضرالا هتعؤشنت نملو اانا هلوق اوقن نوكف وس علام اوقن ءةعاق اذخا

 ذءل.سوداو رلآن ضع ظل نهسشرعأا اون هدعاةيدخ ا دوغان ااذاخهسأر رن

 هنأ. ىلاع ؛ىلاهذ هقلاهلعأن المةىر داالهلوق ريخأ لو هملعهقلا صانأب با وبلا ىلا امال

 1 !هةسعالسلا ١ اوةالمدا اه ع ىت ومن اوقالطالا ىلع ض رالاء_ئعوشتت ن ٠:ملوأ

 ءىحمو رع فلا لعأ آجورخ ةرامتفأ ضرالان ههدحو رج لهل لبو هد ,ؤ ةءاع هنأ ىص هنال س رعلا |

 تاع ىف تلاع اذإب يق ىلر وع و
 مسببا قال 5010 ١
 “رل

 تدي دونف هيلا رظ لانو

 ءارقفهلعموةلملا لغد. نملوأو طارصلا لءزع نملوأو كلذل مأتيلفةكملهأ || كك انبي. ىلإ ارفتألا
 ئئادال لصرال ةنطا ىف هنا لاقو  ةئلسا ىفةجرد ىلع أ ىهو ةرلء#سولا هلنآو نياسملا هني عيش يالا "اجب

 هنا هابالا ة:للا ىف ماكتيالو هياكألا ةملحا فأر ةيالدناو لو هيلعدتتا لص هتطساوالا 0 هم نم زوو

 ٍبحتةال_دلاىف لسو هماءهللا لضءاعدنمنا ممسقلا !دلهىءاسالا هين راشامتو تيت أم كا :
 فال لسو هملع هللا ىلداةسدنل ةيسنلابهتالضل طمتالواريثكو لو العفوالوذياجالا هيلع *(ل هيلع هقتاىلم

 اةلطم يذلا نمةهضعل ااًضرا هدو لطنتا_ملاقمالسلاوةالصلا م ميلءءاسنالان م هرع قاذتو هنىفف أى ذلا ن+ را

 ريو .ناطمأ ثلا نمالكن ال مالتالاو بواتلا مدعو اوبسوأ ادع اريف- موأاردك كدنعام فرعنا تدراازإ
 دمام ارهناك٠ هنم مشل وهماترت ضرالا تناك لد لسوهب !ءدننا ىلصهّم اج ءاضةارثأ ةءدقو هللاةيدعر مل 7

 كرمان ءوضا|ىفراهنلان ىربامك ةلظل اى ىلا راقي ناك ل و هيلع هللا لص هناولاه رطأ الو ةاعتا لو 5

 ّض وف لقا ىالع لدا هم ءىلاعتهللا ىذ رةلسمأب تبا لسموه طعدللا ىلص هن اءاساسع ند ماق كباقز مر اة

 سو ةياع للا ىلضلخ دئهلياقلا'هلمالات :اك انف ت تكيف غزا مابا ىلعل و هيلع هللا ىل< ناك اروع مد بحانمعبإ ول "1
 ةشومل ايةإس ىل أع نماهتدلو هذه يني ر زوانهملع أطلال كا تاير او رظنالاةفاضرا هلطىف هيلائوتيح ا ) 9

 هللا ىلمضنق "لةط كاذذا ف ىشو ل سنتي وهو ملسو هيلعهللا | ىلضهلال وسر ىلع تاخدو همع هللا ضر ناين نر 0

 ناكوةشسةناملا تب رافو تزرع ىزخ اههج و بامشلا امل زي لة ءامل اه جول دو هيلع ا :
 «ام3 5 هلام نءؤهدنعنءو ىا همامار اظن .مهفاش نمرظت , لسسو هيلع هلقأ ىل_د عسب كو كاعتمزتا 0ك

 دانك نا ؛ملانو هءلعهقلا لصد ناك ل ةةىتاما ىلارظن أ 5 ىرهظءاروامىارظناليفا ءاعزشو هنو يعج زي 0 0

حماةروض عسب 0 تاكل يقو تايثلا!ممج الام ريل اهاينال ميك ةرانيخ || مجاعبللا بذل لامه رول
 تاسوس

 ةالصااصاخ كلذ ن ا بغل هاذ- هوه 71 ارما قو وذا عسمطنت كناية طق مقا

 هءاع هنا ىلص ناكرو له لف طئاس ىلا ةال_فلا كالت تناكو ىا تاداو رلارك,ارغاظو هو
 ١ هد_هتدةشاو راظنلا نعمأولو ةهاست ىعدي بالو رغغو اه رشعئ اادرغلا ىرب لنمو

 قلدلا مك ًارممال ازيخانرخأ هو معالا نم مهمل ةنمهنناهكراشي لرومأب ةيدجتا ةمالا

 ىتءاراتشاهتتاناثد ناو سانملل تدرخأ ةمأ رش ماكس ىلاعت لاك هللا ىلع

 ماكحالا قداهتجالا تيطعأ اوناضمر نم' "هلال و [قاهلار ظن .هللان او ممالارب "اس ىلع

 تدطعأو ابماع قثأو لدخنالا اوةار وتلك ةعدسقلا يبةكلاىف اهركذ هللا ارهظأو

 دواذ وبا 2 رخآدةفءاشعل اةال_صتدطعأ اومدقت امىلء منها تعججىا سهلا تاولصلا



 | اضف مكءهايلاف مس وهلعهتلا ايش[ لات انش 0701 ذاعمنع قوتبلا) و

 حاتتنا تطأ ومدة امهمفو مكلبق ةما اهل ستر و ممالاربا ايس ىلعء اشعل 5 الص ىااهب

 ل و نيمآت مادعأ اد ةفءاعدلا سمع نما ال ريكشلابةال_بلا

 ْ نم و و وعالي كاك د .ومثاخنو ردها وكن ثأالا مكابق ناك نعد أ ااهطعي |

 انامل نآرقأا نم ساةعاقأ ا فوع زمان أ مدقتو مال_سلاوةالصلا امهيلعذو ره 7

 هلوقامأ و :ةال_هلا ىف عوكرلاو ةماقالاو نا ذالا تمطعأو رخام ءاغ ءاحمالا تمطعأ و

 ثمطغا امن همز ءومدق:6عوضللاعوكرلاءدا راف نومك ١ رلا غم ىكراو جب راكاغت
 ّْ مر تيامءأو هر آىلا دل كلاش ر مهلا لادتعالا ىفو مدلج نام عم هنم عفرل اف

 تناطع ًاوةالدا| ىف ةءاسلبا تطعأو مهلبق ةنم مسكع مودل | نودةال هلا ىف ءالكلا
 ءاق_ةالا ونيذؤسكلاا ونيدمعلا ةالص تيطعأ وةك: الملا فوقدك انويففامنطصالا
 رطااىف و مدقتام ىلع همن: اللا نب ؛ عجب اورغسلا ىف ةالصا ارمصق تإ طعأو رئولإو
 ف ةودلناةالص تءطعأ و هللا هجبرىدللاو مهنموعامإ لإ نم عجبوراتخا ل اوقىلءضرملاو

 دمفصت اهثءار ومأهمذ ترطعأو مد دام ىلع نادم ر رب تيطعأ 1و هند ثةالصر

دودوعسلادبع
 ي

 كءاءأ أرقالاهىلغأر وا ا

ابحا ىناق لايت لزنا كءلعو
 5 ث

تف ساو ى رقنمهعوما|
 .ارقو 

يكف غاي تعامل ةروس
 آدا فر 

ود هش ةما لكان 0
 'كلانئج

 278 ء”تبسد لاق ادمبش ءالك رد» ىلع

 9 هللا ل وسرانمعاذاف هيد 9

 نم تارت 9 0 ًأريةلاوداسقلادوحو م ناضمرف نيطام_ثلادمغد7ةدئافام تائسدقو نيطامثلا

 هدعاذم دو ى ناكلا هاور اكبلا هنفنالرشلا ”يلة كال ذة هاف نا اهلص حد هد وج أ ةهب رأز هنء ترس أدق وهمف سفنالا لق و

 عاممدتعقرو هبلقراكسنا نم ناك هنو نادصسالا هب . احر شف ناوذنالا فاما ناك فكل ذترك ذدقو ةيلكلاا .

 اذاوكلاعتلاعريز دزنولا بالا مهلأرشب رئنااهعمو اورطقش نع مويلع 4 اللا ة الصا_مئمو نقاب ءامووسل اف هت

 اهتم ناضمر مود: صال هسهنا هفو كسا اجب رنمهللا هذع ب يطأ ل او نلا دعب

 باونأ واغتو ةل1طاباوا فو لودلا سر ىلا لولا أر نم هذ نيزت ةنحلانا

 ثداعع ودم ”ةلمارخ 1فمهار ْغِب هيأ[ متمو همم اهيللوأ ىءانجدلا باوبأ عفتو نارثلا

 6 ثاذلارةسدصولاو فقولا تيطعاو ةمامعلا قةدعلا تم .طعاوى' الا نع ةقيقعلا

 ةعاجل اةالص تام“ او” هَ ولمددلا لهجو رافغ<بسالابب وذاا نار 2ع تد 8 َت توما

 لست اور ردسلاتيطعاو ردقاا ل ل تءظعاو اهم نى ةباجالا ةءايش تءظعا و

 هتئادال اةوقالو كودعال ىا" هلووللا ثدطع و ةيدصملا دع عاج رجال !ثءطع و رافاا

 سفقلا ثد دعت دخ اولا و اطالثا ف صاصّقلا ب وح وهحمو اهنع : مالا مذ ع در ِت ,طعأ و

 مرا ةلالض ل حدتجتالاجالةجاهعاججاناو هارك الا هيلع عقوامو نايس او

 ةمالا* لعن د املا و اادعمولبق 9 نمفالتخا ناكو ةجراممالع ف العخا نأ تيطع ١ و 1

 لاق لاق امهتءىلا هد هنن ا ىىذر ساس, عنب أ ن ءقويمااءاو رامعكلددارخلات أ أك نودهتحلا

 ع دن م .ةرغ هباضعأب ساعد , و ىا ةهسر ىلع فالس لبو هءلع لنا ىلص هللالومر

 00 ا بل اوني لونمالا شييمزك ةروم عيا دابجالا 6 ةسر

 ةسك ضف فج لنرهلالا اوىل مويا اظفارلا لا ةجردة مآ ف الت خاظذاب دهم نبا

 | توطعا واناذع مهن , لعد ةيدباد نتا ااا قا ظافملا

 ىرتلوب-رلاى ا لزنأ ام و

ا نك ضدفت مهممعا
 

حابض لاف قالا نم
 فراوع ب

تنااذفاذا فرامل
 هيرشمةوالحه

حلاعايمسلاوه عاملا |ذ_ه
 ق

ا نمنانئاهم .5فانؤال ىذلا
 له

 ةيادهلابهبحاصا موك تامءالا |

-ءهنرا رح درت عام»ادهو
 : رب ىن



 ملي جرب كاهل الا
 2لو _و و

 ماا 0 ا ديلا

 لالا

 مدآهننا ناشد« مالا ع نمةم آى نكي لهنلا هر ىزارلا متاحو لاق ثيدعللاداه_ءالا

 هدذهىفالارخ" الا نعدحاواهذخأب وىا لسرلار اب“ 1نوظةكمالسلا اوةالصااهملع

 امانا وراك وأم هرطئغن الث نمدح اولا ثد دانا بنك ونمدحا ولات اىتسىا مالا

 لاديالات تصعلاو رايخال اولاديالاو دمعلا مها لاستي و داتوالا رباخنالا اوباطقالا

 ضءفو الحرم نوعبرا مهنأتاياورلارثك أ ف مهددعف تاباورلا تفلتخاو ماشلا

 لكو ار هتاكممقا لدن ل جر تامانأك أ ةاآسمان وهن راوال_ترن وعد رأت انا اولا

 ةعاساا موقت كلدد:ءف مهلك اوذ.ةرالا"احاذاف ذأ سعااماكمهننا لديا أها تنام

 قشصدىف اوال--رنورسعو ةسي صج ىفماشاالا ديالا لاق ةلاّصفْن لذفلا نعو

 نوثالثماشااءلا ديالا ىلاهل نبقي نعةياور فو نانثا ناس فو رشع ثالث

 لاه هةعىلاعتهللا ىخردوعسهنيانع ومالسل اوةالصأا هءلعمه اربا حاهتم ىلءالجر

 1| لع مهاربا بلق ىلع مب داقالحرن اوءدر !لازبال لو هيام هلا لصد ل وسرلاف

 ىرصنلا نسا نعو لاديال !مهللاقي نءرالا لهأ !نعمهبهّللا عقد. مالا اوةالصلا

 ر "اسف نون الو ماشلا,نوعب رأ لا دبالام هواش « دص نيعمس نم ضرال اول ن اهللادجر

 مو هم هلع هللا ىلصهلل !لوسرلاف لاه هذعىلاهد هللا ىذر لج نب داعمنعو صضرالا

 ريصلاو ءاضقلاءاضرلا اهلهأو ايدلاعا وقم نيدا!لاديالا ن هوهدو و همفّنك نم ثالث

 ةراكصو ,اولانام اولا ممن لا ديالا فصو ىنءاجو هللا تادف بضغلاو هلا مرا نع

 مه الدصصفاا| و يواقلاةمالسو سفنلا# ء [هسل نكاو هقدصالو مامصالوةالص

 لادنالا ظذا فو رص؟هابجصت او ماشلا»لا ديالا نابلس ىلأن عو. نيابسملا عسجل ظةل فو

 ا|ةف ةركلاابصتلا اواضداههسو هللا مرك لعءنعتا راورقورصملدأ 1نمءاسع هلا وماشلا ص

 ا ءايقثلا مسهطعسن نع و قا رعاان بصعل ١ و اظملف و قا رهلارا خال ١ و نولان بصعا ١ و

 ٍآ ىذلا ى!ثوغلاودعن رأ دمعلاو ةعيسرا.خالاونوعب 1 ءالدءلاونوعسو ةناعدات 1

 || ماشا !لاديالا نكسمو رصمءامتلا ن يلو برغلاهاسقنلا نكسف ذحاو بطتااوه
 || اذافةكمثوغلان حسو ضرالا ناو ز فدم لاو ضرالا نوه اسرا.الاو

 ١ دوعا ا متراخالا مثلا ديالا مث ءايحل امءامقنلا انيق لوتبا ةماعلا سه نم ة جاهلا تضرع

 لاف لاق هوس -و هللا م رك ىلع نع*اجو باص ىحهتلسم من افك وغلا لهتباالاو اوس أ ن أف

 ا تيطءايى اوءاقفرءار زوءامدش ةعيس ىل طءأال اطق ىن نك مردولعشا لصد! لوس

 : دوعسنبهقلا ديعو نيسالعاو نسالاو ىلعو رعو ركب ولأو ردعسو ةزيج رش ءدةعبرا

 : ىذمرتلاطةسأ و بعهصمو لالرو دادّقااو رذولأو ةقد دذحو رسأب نب راعو ناملسو

 : مهروبق نمنو>حر ع * لو هلع هللا ىلص هدماىا ممناو دادةماو ردانأو َة ةفيدس

 اهنأ او ضرالا|هنعقشنت نملوأامناو مهل نيمو ارافغتسانمنءهللا امصععب ولذالب

 |نملوأاهناو بئاح نملوأامماو معالا ىلع فرسشملاعزاكم لءنوكست فقوملاف

 : ىل“ زغاهنأو مالسلا 0 ا.نالاك ع نر ولاهتملكان أو ممالا نم ةنملالخدب

 || اهثأو اهل ىساموتع«_داماهاتأو اهضعبف ا او فطاشلا قريلاك طارصلا

 تك ١
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 فصول هنالمهسقتاكخيارلا لع مال_بالا فصوي ءام ءاسنالا ادعم مالا نعتصتخا

 نأب تارشدقف مالسل رمداسلا | رسيبت الاف لسةملايل !امهالا نمد ا مالسسالا
 د-السأنيديز لاه د قناع ركن واهلاشب رشت

 اغدر وامو ىا ةمال هذ هريغ مالسسالابمننارك ذيلردسُتا اونارقااءنيملاعل اماما ادع

 اهاوسدحال نإ . تح: ”لصناصم ةمالا ها هتصخدقو لو ومكاذف الخ مه و

 مالسااوةالصلا ميلعءاسنال الأ اًضون دحأ نكي ل هنافءوضول كلذ نك طقفءاستاللالا

 ةمالاهذ_هف صو لسخال اوةار وتااىفاع وف ىم هنعىلاغت هللا ىذرد 007 نعذ

 امك ةال_صلكفاورهطت .نأممياع تضرتفا ران' الا ضءنففو مهفارطأ نوضول ١من

 لاقف ةرمةصاضو ل و ةملعهللا ىلص ا : دلما مق ةتنكلءامسن الا لع تضرتفا ْ

 نممالاءو ضواذ#هلانةف نت صن ةصأضؤل مم هبالاةاللصاا هلا ل.قدالءوضو اذه ١

 ءوضووى ءوضواذهلاةؤان' اثاث الئاضو محن مدس ع هرحجأ هللا هان ”[ندن سه أضون نم مكس ق

 ثددتلا ادهو نيعج ١ موءلع هال طغوللا تاواص محارب لش ءوشوو ىلب ةنءاس الا

 وهام نهارا اوءوضول ا!ىكلصأ ف ةمال اهذ_ه عممالا هكر هكراشمىطتقد ىرتاك

 هيلعد وأ دىلا هللا واعف ةياقلاأ ع نءلسغلا وقال تىلعمالكلا مدّقن و ثمات هلأ

 ءاسنالا تيه 01 ةياملا ع قطو اغلا حرطأو ةمالا هده ف صو ىف مالسا اوةالصاا

 نولخسافاان وعيسافلأ انقل ءالوو اوه مه كا صن اولكعم و افلا نيه,-اهنمنأ و مهادق

 لاتقلا اورخع اذا ممتأو مهتم عب ثملارقو نا الجابو ىاباس-ريسغبةنملا

 :هلماةنس لك ف مهيلعل زن :كتاللانأونيدلا ةرصنل ك2 الملا مهترمض هللا ل دس ىف

 عماشالا ف باوثا ١ل.دتو الع مهتات اوم وطب ىف مهتاف دصلك ًاومهلعر تر دقلا

 ةياوعداموةرخأ الاف اهماع بادو رمعلا قديزرتاممماف م-رلا "نادك ةرخ الاى هراخدا

 قوءداىلاعت هلو اوهي دس ًاطعي لام ةمال تاك لسا ةهالق ركل ١ىور مهل بحخسا

 دوادىلا ىلا عت هللا حوا ًاومهلعهمالس وهلناّنا واصءامت اللاده لاق انا ومكسل بس

 ال-اعن و ,نااماق مهل تبضساى يضل حلا ليس لن ز مالسلا ريا اد

 ءطولاى وس ض نال اةطااختو ةرخ”الاىف مهل رخدانأاماو أوس منع فرصأ ناامماو

 ةعد_ةأ ١ ندكي )| قموغص هو م دق و أ ميكح ر واهت رس نيد امد رشامم هوهو هيو كام و

 , افوطلا هات داغا عش هند لاس

 «(مل_سو هيلعدقلا ىلص هدالوارك ذباد)« /ٍ

 لوأوهو ماقلا ةشدبلا ل_ب,قاهنءىلاعت هلا ىضر يدخن م لسو هيلع هللا ىلص هلدإو

 ل-هقو اقضنو ةنانس لدق نيدنس شاع ل #ق ىنكي ناك هب َو ما ا ا

 هذاو نم تام نمل واؤهو لال عبس شاع لبو ب ةنادإات بوكر غلإ لوقو ىذدم تح

 هللا ىتر مولك مأع ةمطافمت َه ةيقرم ب هلل :زاضيا ةقعبلا لبق تداوم ةثعبلال.ق

 هللا ئذر مونلكمأمت ةمطافم ةمقرإ و هيلعمقلا ىلصةناسن لأ لسبقز نوءىلاعت

 ةمطافم ِم ولكم أم 350 2 ةيقرل_بوهلعهتلا ىلصناسب رك أ ١لمقو نونعىلاعت

 ش2 رو سس

 دل * أس .نالا هب فصؤب ىذلا ف صولا, ف صوب

 11 ا 000

 اوعم> || 5 نولوقي 0 ١
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 ١ يد لى

 00 0 5 ميال
 ل و 0

211 2001 
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 وهذا ١ اردد 4/1 ١
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 ىئانلا ضعبوت:ةمطاف موناكماغ ةيقربغ بيز مشو هيلغدقا مهنا لو قو
 الأ ثمطلا عسي و هلل اددع لو هماعدلنا ىيضءل فاو ةمعبلا فرو ةطاف دغي ةءقر ركذ

 || ةموملا لق ةدداو نامدىفاداو زوك دما هلادمعربسغ :رهاطلا و بمطا | لءقو رهاطلاو

 ليقاضياهلدلو لمقو رهطاملاو رهاطلا ةثعيلا لبق ذدحاو نطبىفادإو نادللا لمقو ىا

 ءالؤهتام فائمدوعةُةعبلا ليقهلدإو لس.قو بءطااو طا اةديعاو ناطدىف ةثعبلا

 ناكف 6-0 وهيلعلت !ىل مهتمه دعيمادلو ىذلا هلا دمعاما ون وعطر مح زر ةمعنلا لق

 أ هحرىل سلال وقف فقوتلارهظياذ-ميواهنءىلاءتهّقا ىذؤدة<د>نمدالوالارخآ

 تاهمذو : ةويعاالئالدر وهطظد_دارملا ناب ان مهض»د باساو ةوينلادعتا داودلو مهاك هللا

 ْ هللادمعتؤ مدعو اهنءىلاهت هللا ىذر ةحي د هج و رتل بق تدح وهوا الدالد

 ظ هلدلوالىا هداو عطقنا دق بواوبا لمقو ىكاعلاب ورعدلاو لد اون صاع !لاق اذه

 رتب الاوهكتناشن ا ىلاعت هللا لرث اق رت اوهفرك دبال ب رعلاد- :ءركذل ا ادعامت الذ

 هيلع هللا ىلص هللا ل وسرد مع ناش لاف هنعىلاعت ها ىذر سنأن 3 ءمل-مىنل وقا

 يلع لزن ا لاةةذهننا لو سرا,ككضأ امانا ة فاه سس ءبسأر عفر متةءافغا ىنغأ اذا سو
 كئناثن ارح اوكيرلل صن بوكا كانط عأ انا ميحرلا نجرلاهتنا مس أر قنةروساسغنآ
 ىوونلامامالات يرث ةدمةروك ذملاةروسلاتاىضتقي اذهنا ىذالورتبالاوه
 لزن هادعاموةكعل ززرتيالاوهك هنا شنان وك نأز و لاقيدتو رك بصوت
 ةعفدل رانا 5 دناق:الا فهد ءادم هر وساانةر ييبسل | مخ هم نعرببسعي دقو و هن دملا

 هللاه نر ىئارلا مامالا تدأ م راوكللاو صالخالاو ةدمإ نوجا و تاقسا]

 تك امججولان ءاولاعوةءافغالا كال: ىف تازنةووسااناثد دحلان منوم هاف مهفلاق

 هلك ن ارا لاقي نأهيسشالا نكل معحكريغا ذهو جوءامن ال او رنالءو: ١ ىف ب

 ةظقملا هم ءةلزماارب موكلاةر وسمو ا!قدل رطخ سو هماعهلئا ىلهناكو هظفيلزت

 تناك لالالا ىلعءافغالا لم والاف همسائالاش: [هلوقثا هو كلذ لءةىا|

 || ىفارلا باوج قرظن ناقتالا ف ىطوسا لالا تيرم حولا لوزند_.:ءهيرتعت

 ' عج ا لثاونب ىصاسعلا نا بهاوملافو ىلإ هلا باوذلا نب هاوهيرك ذاعلوالا

 شس د رقد.داةصوان' رف روسملا نا اوأن مبادىف ملسوهلعهللا ىلصهنلال وسرووخأ

 لا هعمت دست تنك ىلا اذهل اولاق ددعسملا صاعلا لدا اد دصتملا ىف سوا +

 نم لس وهملع هللا ىلصءدالوا ف ؤونناك دق و لس وهماعدللا لصىتل ا!ىقديرتبالا كاد

 هل اوعي هباوح ىلوي وهملعلابعت وهناحسهتادرفر وك دلا ىااهتعىلاعقللا ىدرةددخ

 ىارترالا وه كب ذغابىاريقلا ل_لذل اوهكضغبمو لودعى ا رتءالاوهكئناشتا

 أت ثراوالف هنعمش هرج مالسالا نالددل اونيد و هند د هجرع وطقملاواريخ لك نءع وطقم ا

 هللا ىذيماشهو ورع لوالافر وك ٌددالوأ اام-هأ بها و آو ضاما !لاقيالذ مهن

 نيداو لك ند ند ناكو لق امهنءىلاعتهقتا ىضربتءمون ءوةينعهلكاشلاو ام_وتءىلاعت

 ةاشيةي داخلا نعو سد :اسدمالغلان ٠ نعقعت امعىلاعت هللا ىذر ت انس :اكوةذ_سةح دل

 لف يس
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 نأتي ىلا عت هل اوقف رخو امنع ىلاعتهنا ندوب هوعوا ١ ايكذ ذومهل عفة

 ءاشنن بلا به ور وك ذل نكي لو ثانا لناكمال_بلاوةالصا!هملع طولك اك اناناءاشن

 انثأن اوانازت ذمهجؤزوا تن . هل نكي ملهنأق مال_بااوةالصلا هيلع مهارباكر وك ذلا

 مالسلاو ةالصلا امهياعىسعو ىصكا ايهةعءاشن نمل هدو ملسو هيلع هللا ىلص انسنك

 تايم هاو امج زين 2 اهنعلاعت قا ىو بثت 7 6-00 ب

 انم«اامهدسانوك. نأ ل ة<و امالسا اها ف 1 دزهتلاه
 هّلبا ىلص هت داود ا ىذن مىاةرحملان ,هناعدنسف و هدا اوامهفامقا ارختالا و

 ايبجبارحتم مل وميلع هللا ىلبصناكو اهتعىلا.عت هللا ىذر ةسطيقلاهب ,رام هس وهيلع

 هعيابسمول نيش سو هيلع هللا ىلص هنعوعو مه ارباهدأو' لل. ءاشم تناك امال

 ىا ضرالا ف نذدفد ,رهشل سه ونيك اسما ىلع ةضفهرع_ثةيرب قد هو هسا ارواب و

 ىلا ءثهللا ىذرةشداسعك ال واذ نم نهتم ىذد ولو هيلع هللا ىل-_ص# :راس5تراغو

 ىزال لاقذأ.ةىرأ أامتااقف هببش ىلا ىرظن ا اها لاف ل_سو ه.ملع هللا ىلصدهنا ىعاهتع

 لبق تناكوىا سو هيلعهقنا ىلصقلا لوسوتالو ءىل- اتاباقتن اكوهخو هضاب ىلا

 - وهيلع هللا ىلههل اهتيهو اهتعىلاءثهللا ذرة رهموص لس وهملع هللا لص ::عةالومكلذ

 ناكو لو هيلع هت! ىلصهتلا ل وسر وم هنعىل اعتدت أ ىذر عئارمأ 1ة-وزىل سو

 مدارباه محار ملسوهب ءايءهللا لصد همضو كاد ل. ة«نعىلاعت هللا ىضر سابعا همها

 0 اا اا هملع هللا لص ه2* ءآكال ريغ ل قوام طءةناكو

 ةناقمهو هو هنروذ صاعل اني درع ىلو هناك ل دقو هر 0 ملا ىل-ةنألوط

 قم ةةءينا سو هيلءهقتا ىلصهملك ةدس: 2 صن قدمي ل هنأف دااخمداوالا مهلكهو ةةعاف

 ىلص هلأسن ادعي لة هقتعاف لس و هم ءاعهتلا لص هم ءهيهوأ وذ هلم واهعسي واهميصأ

 اتاك هللا دبعهدلو ناكوة .دملا فارشا نمهبةعقيو كاد عفاروبال سو هملعدقا

 ْن ًاهترخافعفارهااهجو زىلاتجر ن هّدؤ والخ مانا ههجو هللا مرك ىل_ءلانز اشو

 هلبهوقهرشف سو هيلع هنا ىلصهنلا لو سرا ع اروبأءاذامال_غتداودقةيرام

 ىلع فاطل_سو هءلع هللا ىلصهننا ل وسرن أ هنءىلاعثهللا ىد و عفا رولا ىور وا لمع

 هتلعجولهنلالوسرابما تاق: عفادوبالاك زاد نول ةوللاو لد لارا ١

 هتدالو موب ىادةموب هبا لبو هيملع هللا ىلاط مو بءط اوى زأاذهلافا د-اوالسغ

 ء] اريل ١ةسعورئ ناتسالا ل ايري ردذملا تك ةلوسقد زب مال ةعقدو هندالو عداسءام«لبق و

 0 دا ىلاهب ان عدجرت ,د تن دان شل رب تناك. ذ لة ةءظقاه|ظعاو هعٌطرخا س واننا

 الو ع رع هل بةيف.دخأب وتدداا لاسعتابلا قاطم لسوهياع هللا ىلص ثاكو

 .ه رف لس .و هيلع هللا ىلصددخ ًافهمأ ارصقندح -وقلشوهم وهماعمللا .ىل اح ردنا

 لاو لو هيلعهلل !ىلصءانبعت فر زون سئمقلا نمل -نع غن لا 0

 نعانا-مموبرلا ظذاملوقنالو لقا نزك و نيدعلا كمت د نووْرَح ىهاربااكيانا

 هضا ارعانمو

 داثلا لوم / 0 .ههللدم أ

 نم ماعد أو هيئع

 معلنا 1 م ا

 اسمو اوي 0 5
3 

 0 ا 1 !لهأ



 5 ىشعل ١ ل 08 6

 و لع ىل 1 : دال

 ور بس و دو 3 طل . .

 همالم_: ب ل اةكدطم
 هنرشاىتا بو. حفلا
 هلراظتا رى." صلع لانج

 500 .٠ م
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 || دعو هنأالواو نرلا طسناملوةنالو بلا !نزكيو نيسعلا عمدت ظنا وئا حامصلا

 اددشادح و مهارباا[كءلعاندج ولوالا عسنب (.ةمرخاالا ناف عماجد وعوموقداص

  كيلعاتزمل ةئاملسسام أو قدصدعوو قدما هنأالولو ظفافوىا هاندجوام
 || مهاربااكقارفياناو ظفافو نونوزحم هاربا ا؛كباناو اذه نمدشا اديد_شادزح

 || هللا ىلص انا من ىتخأوانا تدصالك ترص وملا يهارباءلزنا نيري_هنعون وفوز
 | هللاىنزرعو ركحب واه لاق لو هيلع هللا لص بالو ىاحامصلا نعل سو هيلع
 ديم مل-.وهيلعهللا لصد لاقو نيسعلا عمدت لاك ه قحهقنلع نمق-اتنأ اههنءىلاعت

 || نء تدهن ىنكلو ال لاق ءاكبلا نع تم من نكست لوا هنع ىلا هت هلنا ىذرفوعنب نمحرلا

 ناطمةنرو بوم قو هوجو شهو ةبيدمد:ءثوصنير تاو نيقأ نيتوص
 هللا ىلص ناك تاما هنأرك ذو مح ريال م> .ربال نم دو 22 .رهذ هو وهل ةمغاد_ة:ءثوصو

 هيلااناو هلقانا نكلو كه كامل ممكن ناكول لمجال اقفل دلال ةمسم ل سو هيلع

 هللا.ةذا_بو هءلءهنا لصهنلا ل وسردامتةهذءىلاتدقنا ىضر ةماسأرصو نوعجار
 اهو ناط._ثلانمخارصل او ةدرلا ن مءاكبلا ل_بوهملعدتلا لصلاة نى كتير
 |١ هدعىلاعتهللا ىذر 9 .زعلاد مع نس رعهدهع”ىل او ىلا تفتلا كل ١د.عنب نا.ءاسداو تام

 أرك ذا هنعءىلاعتهتتا ىذد رع لا ةفةريعالاا مفطيالترسىدبك ىف دج ىف اهل لاقو
 ريما انا مضقاءاسرهللاةفءاجرهربز وىلاتغتلاو ريدان كملعو نيئمٌؤ اريمأانهنلا
 || ميهارب ا هثيا ىلع سو هءلع هللا لهنا لوسر نبع تعمددةذ سأب نمٌكلذباف نينمؤملا
 || ةريسعلا هده فزت لو لاقذ امهيلعلبقامث اءراىضقىتح ىيف هش ءناملس ل سرأف

 ا ل.ةئالذاواهدعكمي )مثىديك تءدصنال

 1 هتولس ىلءهيعيام هب ريما هلاسرا ف و# هدعول نم به ٌدبأم هتءمدلس كلا ةضاقا ىف

 || لمقو ماناةتسو رهشأ ةربشعو ةنس لمقف هس فادخاو ةرعبهل !نمةرشع ةةستامو
 || ةياودقو رب رس يل ءانهديزيب هتلجو هتاسغو ةدرب مأوراظ دنع تامارهشرشع ة ناك
 : 7 رمع ىلع ل .وهملعهللأ ىلصهللال وسر وامهءىلاعت هللا ىذر سابعل ان لضفل اه سغ

 || لسغام-منعىلاءث هنا ىفر سابعلا نبل ذغلا ثا لمقهلنأ هحرريثالان ا مالك قو

 || يفشىلع لو هيلعهقتا ىلصدقلا لوسر ساج ودي زنبةماسأو و ههربق فلنو ميهاربا
 0 ءاملاهماعشرربقلو وهو ةمال_هبهربق ىلع لعو ءامهريق ىلع سر وردد زلا لاف ريقلا

 ىلصو مدةناك ميهارب اان همس ىلع قب أس .وهوءاملا,نوهظم نب ناش ءبق ىلع سر هنا همقو

 نمهيلعةال_صلا عقت مى اهماعل صب لق وىا ايعن راراكو لهو هيلعمللا ىلص هيلع

 وهو ءاباعلاروهجلوةوه هءلعةالصلا»لوقاا هتلادجرىوونلامالك فو دا
 ||| هللادر ربلادءنبالأق هلع سيل هنآ اهنعىلإهث هلا ىذر ةشئاع نعءاجامو ميا د

 || نع اضم ةسمالغاوا مسا اذ |لافطالا ىلعةالب_صاا ىلءءاب|عل اربه اج عجسا دة طاغدنا
 ا ريش هنأ اهعىلاعت هللا ىذرة كتاءريش ىف هللا هد دولا مامإلا لاهو فئايتاو فلسا



 ءاا/

 لعاواشلا وهملءىلصي لفطلا مسوهملعفإلا ىل_صهنعمد دقو ىا ادد رام

 هيلع ىلص دواوملالهّمسااذا ع وفر اف ءاجدقو مةطارخا نفل مكلافطأ

 كذا ف يبو ١ تامئالا ضراعت اذا هنأ درا انمومكلافطأ ىلع ميلصامقحاءاج و ثووو ثرو و
 مهنغتى ّ - اطخو تفسك لئاف لاق م موملا كل ديف سملا تةسك انوفا ىلءبانثالا مد_ةىئئااو

 كلمح و 1 14+ دةيؤر هناماالو لبعح !تولف سكنا ملسوهياع هللا ىلسص هللالوسرلاةذ ميهارباتوا

 هن طق شن ان نافسكم الف هداءءام_بهلتافوخ هلق تان آن منان رمقلاو نعشلا نأ ظفل ىفو

 ثدالمس لى: كح هز دعإل نناقع حلاصلا ا:ةاس قا لافو عسا نذدو ثيد_لاهناملالو دعا توم

 راعو شر ةقصولوو ٠ ادب ب هرعوطظو ئ كج لا مامالا لاف لإ_بوديلعهللا ىلص هنقاو هزعهللا ىذو نوعظم

 عاممو درا وتالي ان نءىلوتمال هم ١!ىفو لقطا ١نيشقات بارض سس ىلع انممأ ضع هيج ادبسقو ا

 . 8 0 2 ا يرهللا لق لاف هاربا ن ودامل مبسو هيلعهتلا لص بنلا نا ىو رامنيقلتلا ف لصالاو

 طرا ىلاعت هللا لزتأف اذنتلب نك هنقل# تنأهقلالوسزامهل لةفىي دمالسالاو ىلأ هللالوسرو
 ل هلع ن

 ى ةرخ الاقو . مص هناهن او ريف وىا ةرخ'الاىف ايندلا ةاملساىفتباثلا ل ةلايا اونمانيذلا هللاتش |

 5 5 نيعلاو نزح بلقلا نا بابل اقف ربق ىلعفقو يهارباهدفو نقدا لسوهسلعدتلا

 كلذو | / فدملعمتا را ىيدمالسالاويفردتنا لق ئئاننوعجارهسلا اناودقلا ابرلا طط!املوقنالو عمدت ْ

 انهم 3 7 هس رزو هنن لوا عفترا ى- كب همءهلنا ىطررمم مهنمو م لع هتان اوضر ةداسصأ | تكيف ىلأ هللالوسرو ا

 5 8 *قطصا( 1ىل 71 "ع ادههننال وسرايلاعَف ةرعان مكس املا ةف لب ,و هيلع هلا ىلص ىذا اهم | تفمااق هن هبوص
 و هليا ٠

 1 0 هسو هلع 1 ١ اذهلثمف اح ودا اهذقأب ا ىلا 0ع و مهل هيا رجال و 2 غلب م 2 ٌكدِإ و

 د داو هعاحلا تا :رااب ليزنو هع ةراصعلا تكبو 1 ءاأأ

 ويب ف ايكاك تيما توكل يبير رح اقوال اا تاتا اوما
 ةدارر ”9عورو» .

 (ضرفو هذ. عم ادد نقلي لل سو هملعهققا لص هنا ىضتقياذهناهمفودا اوركشو بواقلا تنكسو
نمهلادتساتنلإل اذه مجارا هدو ىل.ق

 نسمفريشل ا ىف :ىلع دلافطالا نأب لوشن ن 
 ١ * ب ةفاك هارب

 نيا طفاكل !ىقدأهب هيز فاكملاصاخلاؤسا ان او نول سال ممن ىلا عجب بهذ دو مهنا

 ل اوقهقفا و وافاكمن ركع نع لاوسا!صاص:خ از «عظيىذلاولاةذهّللا هجرر#ع

 امأ ف اكملا تملا قتفوهامغا نيقاّتلا رذهملا ح رمثو ةضوررلا ىفهنئاهجر ىو وخلا

 6 ذو هربق ىف لسيال فاكملارغنا ىلء قد“ ءودو ىدك دزلالاه نةلءالفءرخنو ىداا|

 لةنعلا ناو نولئسيلاففطالا نا رابجالارضاوطظه.سضتقي ىذلانأ هنلاهجرىطرقأا|
 هفااخوةم'الامزهنمىارفاكلا لاوس ةحرصم ثيداحالا نازك ذو مه لمكي
 امأواشدلا ف مالسالارهظيناك ىذل !قفانا!نمنمّوملاز د علاؤسلا ةمكحم_اوف
 هدهح و ومبضعب لاف نواة بال هةتاللاناىناهك الا لاشي الفد احلا ارفاكلا |

 لاو سل اهنم عي نم مونم قبل ىايىلوالا ةةفئااد_ءنؤووعامنا ةكئالملاناقرهاظ|
 ناوهو هاذع :و ريقلا مافن وى ةرغلا لهذ قفاذملاو رئفاكمأ اول سدأل ماعفرب ريقلا ب ا ذدعامأ و

 ا



 ءاذ
 واب طل 0 صوم رشاخرك هددت ف االلم ٠ الإ <> ٠ 66 انني 2 5-00 4 3 يسانعي

 2 نال 1 روكي ماعف باذعل اامأو لا وسلا تملا ناكتمان روك ةتقلان١

 هنعمشم لاوس وسن 11 وه.لع هللا ىلدص اًسبئصةخادقو كل ذربغنعن روكي ويلا وسلا

 د اولا ناك انين ليقءاسنالا تالا كاذامومالسلا 0 ير ادنالا ل فال 1

 ٌْ ثعيف لس وهملعهقلا ىلصانيسناماو ب اذعلان اول وع .ومهازخعاهيلعا وأ ؟أوهنمأى أ ذا مهم ظ

 ضءقةف.سأ |نمةفا موق وة ..دفلخدف مسا اهلا ءاطعأ 1 وباذعا اريخأتوة ةجراأ

 لرب رو ل_ىملاهللا تيئرق تملا سف: ىفناك املاّوسلاداج .رخضسأ ريسقلا ىلاتذ ىلاعت هللا

 |ناامظ»ىفوتاممثالثمد حاولا ساما فلا وسل ازركنرات' الإ ضءلفو فاذا

 1 ىلاةةنآراث ”الاض هدف و كلذ عقيدقىا ام هول نعل رافاذما اوومانأ ههوس لسا نمؤملا

 1 نافوروريك:وركنأ هثالثامض عفو نامورمهدمسو اوك نورك“ ورك ةمةعن راربقاا
 ئىط ومسلا ظفامللا لةنو نمو الريش ورمشمو قؤانملا نان وكي ركن و ركن ةعبدأ ليقو و

 هرآ ل لاق هيرفتد هساو ةنانرسلا,نوكيلاؤسا١نااهنئاامهجر م ةايلالالؤا هش ن ْ

 هيد لإ نسحالو مدت ثيدحن للا ف تدي لىطومسلا ظفاشامالكف و 0

 نمرخاو ةعديْنمةادلا نا ىلا ةءالا ر روه#بهذاذ هاو زد اروهج قانا فيعضإ] تيص

 تاىلاارظتك و 0 و حال هل نم هنسهدا اغا اومال_سلادمعنب ,زهلا كادي ذأ

 ٍْ ثيدح ىكمساامامالال وقفدك.- و لامعالا ل اضنف هنلوعد فرعذا !ثيدلا

 هيلع هللا لص لاهو ن دحوأ يح ىالصأدل سيل هنبالإل -سو هيل عه الدش ىنلانتلت | 015

 ةنللاىفهعاضرن المكي ني رثظهل ن اةياورفو ا ارثاظهلناميهارباق-ىفرلسو 1١

 اطق ىط.ق قرتسا امو طمّتا|تقتعال ظذاىفو ىطسق لك نعةي زا تءضول شاعوللاقو

 ةمركستو هياحر فاو اسال طوقل اهل اوخاهآرق شاعول ءانعموهضعب لاف لا هلقرام ظذاىفو 0
 رارحا يضواولسأ اذا ىناثا| عمو ٍل--هىلع عضواالاممالمسهنع ةيزلا تعضوف هلأ
 | هللا ىضد ىلع نين سحلا نارك ا 11نالؤرلا م-ييلعر < ٍ
 70 هلا "احل ابن ىهو ة وهن رامدلب ل-هان ءح ءارثلاعضي نأ ىف ذب واعم م 1 ام-هتعا ٌْ

 لاق "و ىا مهر ل :انركاذدروامسلعقفدسعملا ىف رة نه هن رقن نوذلاو' 3 !ناكسداوأ

 لطايف امهن ناكسأ ميهاربا شاعول يمد ةدملا ضعي ن ءىورامامأوهللاهجر ىو ولا |

 أرح ادن تال لا ضن ىلع موو ةفزاحتو تامسغملا ف مالكلا ىلعةراسحوأا

 ناوهوءليوأتهحو هلرهظ هنأ اكو ةناصعلا نم الن نءهدورو عم. وهو هللادجر||

 كل ذنكي تاو اس:نوكي تا هيوقالل اناكوىاع وقولا مزام نال ةيطرسشا!ةمضقلا |
 ظ هللا لص ةناةرقأو دز وفنب ركب ىأداتسالاا نعلن هقلادحر ىطوسلا لالللاتنأر

 ْ الو عمدت نيعلاو نزح باقلا تا ىبايلاقو هربق ى ل فقو ميهاربا هدلو نذدادم سو هي هيلعأ]|

 | ناءاجد قفل .وهملع هللا لص هي كو ْن نوعسارعلاان او هتلانا برلا ططسأم لو وق"

 ْ مان مام الغد بهودق هللا نا هاربا ادن تملع مال لاهل لاهمالسلا هسبلعلب زيج

 امدلا ف كلنيع ةرقدل_هج وهسنك هللا كرات مهارباهيهمت نا كيهاوةيزام كداو

 35 داق وداد ىلصدتتالوسر نا مطاف هناجر ىطابمالا الا "لاو ْ
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 ءامااناهلا قابواهبلا ىوأي ناكار وامن كاذب لبو هملعهتنا ىلص هنانئمطا بدسو (لوقأ) ||
 لو هملعهللا ىلهىنااكل د د غامذ ةحلع ىلع خدي 3 ْن نوق)انملا لاق وهبت هتاف ب باطلاللاو ا

 ىراوأ لقا هللا لو اوسراندهج وهلا مرك ىلع هل لاقف هلة قيل هسهج وهّلبا مم را اءلءثعيف :

 قفومثدكتا ههس .وهللا مرك ىلعد- ف.سلاىأرااف هيف[ امىرتل لاذ : ىأرهمف

 اذاتهح رخاقهديدل وانفح رخادهه < وهتنا مرك ىلعلا ف دربي 0 روف وهاذا ظعفاأ]

 هملعهللا للصوص نتااىلا عج رو ههد وهلا م 7 لعهنءفكف حو.*ىابو. وم

 ةمضقلاءذهن ورحح وىا ب ة اغلا ى ربالامك ردهأ ثااناتدصألاسةذ مويخاف لس و

 مالكىف قو تاثئمطالا ديه دارم ار وك ّذملا ماسلا هماعىلب رب مدل اوق ىلع ٌهمدَقُمم

 ميهاربا هذأول لماع ىهواونءهقنا ىضر ةيراغ ىلءل دلو هيلعملنا ىلص بنانا مي ْ

 ه.2لؤنوالاريغمموه و سو هماعدللا ىلصح رقى ث هسا عق ةوذرك ذ نم ام ديعدج وف

 ذخ افهريخافهلاسف مل وهماعهللا ىلصهللال ]وسر هر وف ظدغل اف درع هنع هللا ىذ ررع

 ىئراناقف..لانهملا ى وهافاهدنع :وهو اهئعهللا ىذرةيرام ىلع لسد فد. بلاز ٍِع

 ىلصهللال كرو عج رهنعهللا ىذر رعماراف ب وب وهاذا خر كلذ

 هللا ناىنرعش اق ىلان امال سلا هماعلد رينا ارعان كري ا اللا ةفهريش اف سو هم هءاعهّنلا

 ىف اوى قلن اهشا هناو ىءامالغا نط: ىف ناىفرمثبو تدفن ىف عقواما ههزتو اهأرب

 ا-مىتنكح# :ىتلا نك لوحأ نا هرك !ىناالولو ميهاربا ىلا ىناكو ميءاربا هب ةص«أنا

 . اذهالاامستءاعتلا ففرعأالىفارونلا فوىكا لبعاهللاو معها ربا ىف نأ ينك

 هللا ىل ص ىو !!ىناو هعدد وهاصقسم] هب راحل _.ةهالوةدا :اردةس هل لاش رخ 0 1 اد

 دقو ةياصعلا ىفار ونام معذول واو هدةمننادع مهضعنمالك ق قوهدمس هةدعافلسو وهيلع

 ا مهم نوألا تفهمي ىاهضموانلا رصألا رام ولي هناف كلذ فاطاغ ا

 هفعهللا ىدر

 ه(مل-و هيلع هللا ىلصةناعو هماسع ارك دباب)وب

 هو هو باطملا د مدد دال وا ريك اوهوّو ثرأ امه و ريشعأس م ١ سو هم هيلع هللا |ىلد همايعا

 ةنعالشلا الو وه وةيعكلاديعو 7 رعب 0 وبلاطواو اريغص كلهدق وق هقيفشو قد ناك

 راسا لقول و هماع هللا ىلصبنلادلاومننا دب ءاّمسا

 ءاقسلا لوطا اوةريسغملا رع 3 ىلع ما عدقت لح وةدديئماه دريس و واولا تل

 سايعلا ولالا ثا ىل_صالا ىف وهو مهلا ىلءة وفم ادعت لمقوىا م 5

 ٍظ , را هب هيك تسلا نملوا 2 ىكر س امعل امانامدةت دقورارمض هقمقتو |||

 ةرثكل قا دمغلا,بتاو لفون لءقو بهصمهم< أو قاد.غااو ىَرعلا دمع همعاو بهلوأو

 هماعأىف ههطعلك ذ و الامواماءطاخرثك اوس رقد وج ناك ةنالوا هدوح

 ةعمأو ىو رأوةربو" دك اعو ميكح مأ ندو تس لبو هلع هللا ىلص هنايمتو ماوعلا

 م وقم هاقمةُشودزح وهل قمقش

 | ةزجةقشش ىثو ىا ةمةدومل و هيلعدننا ىل_ص.دلاو هللا د#بعلء ا ةستاءالوهر

 ا ّىس 1 سايعلاوت زمسالاةشميلا اوك ردأ نيذا سو هيلعهتن ا ىل_ص هماسعأ نم ل و

 :ةكدفداز عقمالا نر: 3 5

 0 هللا لوبيرار انأو 'هلئاو ل

 هلثاو لام هز نمت اولاوت كد هأ

 كودو ىع داام ىرأو

220 مامالا
ما مانعاشرأ 

 ىةرةاد

 هيلعقا لسمقار الو

 ةءطاقت 2.

 ةريزخا مذ ةييبا

 كدور
 دهئاعدا اقفال امد

 ََن 0 َُك
 اوسلؤ هلع اداتيزف 0 كي



 1 اسممعهللاىضرةلسما تلاع اريهطت

 تاقن تبلانم تك تاْمدأت

 ظ ىلا كنا لاقهننا لوسرار مكعماناو

 نءم-م ىور و ريخ ىلا كئارغخ

 ٍْ ماق لاق هنعهللا ىذو مقرن يدي ز 2

 مل دو هباع قاوم هللا لوسرانف
 ؛ لاه مهملع ن ْئ ” وهلا دم اسام> .

أمنا سانألاا هيأ ًاذ_باما
 رشات 

 اه ذالو هد يتأي ناكشوب م 59

يا 000 و 2ع
 مكمف ران

 ل>وزع هللانأك امهاو انيلقثلا

باكا ءاوكسقفر وغلا واكدهلا هيف
 

بغر و هللعثحوهاوذخ .وهللا
 

بلده أو( لاف مهسف
 هقارك ذا 

 نب لهاف ل + وزع

ؤاسن سولا هس لها, نءديزال.ةذ
 ة

 ضنا ىلإ !لاه هت لها نم
 نم."

 هنيبلهأن تاو هد. ل_هأ

 لقد هب ةقدصلا مهياعم رح نم

عج لآ اوىلعل 1مهلاق مهنمو
 رف

 لك لذ سابعلال آولمقءلآو

 تامثالث دب

 ا ضءعفاذكم كدب از در لهاوق 9

 كلذ ' ترت م اهذعب فو سلا

 ررعأو

 ددعنب ىلس أ تنبامنالدلوق ©
 ىل-« ىنافرزلاف ىذلا بلطملا
 نيورع تاء ىل اسس تن :بهاوملا

 ةرهاظ ىعو باطما امعمأديز رر

 هه

 ا

 ه(لسود طلعها ىل هدر را ارسوهحا و زار دبان)*

 عقر همك س دل ىا بضنال وهف نضدال بصق ن هةنطاق تساه رمشب نأ صأ ملسوه. هلع

 لاةف بصق ةنا فله هتلالوسرام4تلاك امن أءاسد قف فور دزنةىا بعت الو ت توض

 ةييايعما صرت روح وفوجت ىاةددشمةد_وملابو محلا ىَب واوان مهنا ا

 نمءاحاك مل و هماعهللا ىلص هلال ]وس رباه ترتب مالسالا قاس ىف ى ل اراام ال تنملا

 دلولا اهنمتةزرو سانا !ىمرسنيحاهلا.ىتساوو سانلا يدك نيدىتنمآ اهنم

 «.لعدقلا ىلص هلو اذ سهلا لسرأ هنا لو هيلعهلنا لص قت اواهريس غن مهتمرحو
 ْ ةعدضسنا لاَقؤ كد زر زر اهتءهللا ىذردشد اعدل أو اهاهعفدي رح ابرج * الدعقدو مل و

 ||| كضهشا لوسر ماقذةكدخالا ةأماضرالا ف سلا اكلةشئاعتااقف اهب نتصوأ
 ظ امهنءهلل !ىذرة شد ةاعمأ نامور مأ اذاف عج رم هلي ا ءاع هللا

 ا ذافاهنءز :ر واعي نم قدح 1 ١ اونا هم 2 هرسمل داعل اوكالأمهننا ل اوسرانتأ ا

 ١ ١ ةأيهاضرالا«_بوىلع سلات 1 4 ا !ثدسل 1لافو اهعهلثاىذرةشن اعقدع ْ

 هوقمرحوداولا اهنمتقزروك موقف رذك ذاتها تقاهللاو ةعدخالا 0 /

 تنيامئالرامتأ |ىنماهمأو ىا ة هممز ١ هنا دمع مم مدت م نلطملا دبع 7 نسى |

 دعاسات 1نباتنتك !امهنعهتلا ىذر قيدصلار كب لأ ت ذب اهنعهتلا ىضر ةشفاع
 اهللاقيداصق اذ قاس وهيلعمقلا ص هقالوسد نم نذايمبخعدقتا ىذززب زل !نبهللا 1
 تاافهتتادبعمأ تن أوهللادمع .وهةشناعل لد .و همل هنا لص لاهو مدقتاك هللا دمعمأ ْ

 تن امنا ل ةيواهرج ىف ىرت هنعهللا ىذد هنالامأ اهوعد:ناكو ىا هب ىّكأ 1 تارا

 مدقتاك تيثي لو ىطاسمدلا اظذانللا لاك هللا درعىم«وىا طقسنل وهملعمتتا ىلصدنم
 مشو هنلعمتت ا لص يو نينس عب َتفد ىهو لاش فنك لو هيلع هلل !ىلص اه-دوارتو

3 

 ىورو

 | فلل غنم ةعبلا نك مدأق الا هناسع نما ل دلو هيفاممدقت دقو ب 4 طا ماللس

 | هللا ىذررعةفالخ ىفتنامو ىات رجاهو تلسا ما وعل) يريد , لا مأ ىهو ىا ةيصالا

 ضر اال ىورار ل .ةودديم ونا ورلا ةيحاص ىه تا انك اع تاس اولدقهنع

 ل يأ 1 ةكنتاعد ناآ
' 

 || هللا ذرة دخةأ ضارشعان“ !نملوخدملا ل وهيلعهللا لصهجاوزأن | ىدال

 ْ لءقوىمتلاةرارزنب ةلاهىلا تم لبق تناكو مل هوهماعهتنا ىلصهنا سن لوا ىهواسهمع

 هقلا ىلمهقالوسبرن "اجو مدقناكةلاه ىبا د مالو ىوزذملا دئاعزب دنع تحت تناك ١

 أ نسم ءاق امل ىلع اانسص قسنمو ة نما لاح ن مهلا ءاسك رع ىءادبسم ىسك
 || ةحدخ لعترغامد_>١ ىلع ترغاما معها ىذرةشتاعنعو اقافو ءازح قءحرلا

 ا نسمه تلاقإ 0 .وهيلعدللا ىلص هللا لإ وسر ق-وزي نا لق تكلفدتاو اهنءهقلأ ىذر

 ٍ دقنئقدشلاءارحز روع نع هر ذناماهءدتلا ىةرهعد>حدمدقو ام وللسو هم و معلا

 ا رشهللا ىاديأ مدننا ولاه ولم وهماعهللا ىل_دصدقنا ل وءربذغقاهتم ارمخ هلا كلذ 1

 + ا ووو

 ٠ مدقتام ميعصلا لءةرجهلا نم هواش اقماع سار ىلءلا وسىفىا َنيْدَس عست ثني ىهو ام ظ



 كليف
 هوي مدع
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 9: 1 2 ت2 1

 ا ا

 كَم رأاهل لاقل سو هملع هللا ىلضةقنا ل و«رنأ اهتءهللا ىذر ةمئاعنع ىراضلا ىو رو
 فدك اف كن ساهذ_هلوةمفرب رحةقش ا ةقرسن ف كلم كاكلم ىزأ نيته مونلا ىف
 نا. تنب دواس مثءم#سو هءاعدننا لص ضو هضعهنلا دنع ن هناك ن 'لوقأف كارأذ
 ام امس ف نفدواهرىفهسأرو ٍلسو هءلءدنفا ىلص ض,ةواهردغاركب حيرتزتي لو ةرمشع
 انهاء ىلص هو نيسهْسو نا .ةةنس ناضمر روش ةنسنيدس واعمستب راقدقو تءامو قاب

 ْ ةنالو ندر فكل ذو الاد تةقدو د زن دعس لق و عسيلانه_ةءهقلا ىضرةرب رهوبأ

 ق || قدرت رب رهانأ فاخسا نا وه ناكوةيواعمةفالخ ىف ةابدملا ىلع مكان بناو سه

 ||| اةهتعهلل |اىذرناطللا نب رعتنب ةدفس مثةنسل كل: ىف ةرمعا ىلا تهذامل هنعمتلا

 أدليقتناكو نوعظمن ب نانةع تبني ناهمأو هنم نسأو رعنب هللا ذنع ةقمةش ىهو
 !ردْس د اصاةحارح امنع ومفهنعهّللا ىذرةفاذس نب سئخ تدع منو هيلعهلل | ىلص

 'نا ||| سأر لعنابعش قف اها لو هملعهللا لصهجوزتنأ ن مقآمسامل أطتوهودحأب لدقو
 اد ||| سمخةوبثلالبقاهتدالو تناكو لوقأ ني رمشبد-أ ل بقةرعهلانم ارهشئثالث
 :, || اماع صو ني هد رأو نم ةئدنامع ىف ةئيردا ا تنامو تدبلا دش و رقو نين

 4 انو 5 ندوب ل ها ||| ةدعدللا قذر 2 رش وبا فضي ل> .واه ر رسل هود“ .94 دملارسأو هو مكحلانبثاو م هلك تال ا رو حا تيا ع

 0 1 و ودم لعأ هقتاونيمي نأو ىدح اةنساي واعم عن وبال تثامل و ةنسزيتسوان'الث تغلب دقو |

 ىددالبر_ ' اوهنتان 7 || اهههس ىا نيتقداصةماشاك ا منالةشثاعةراب زف لدقو ىااهي أ ةرابز ف تنذأ: اف
 يب ملا . ند د دو هصقح تدءاهلحدا و هب رامىل الد وهماعهللأ ىلد هللال )وسر لس ,رافاول نذأف ءافآ دل | 00 ٠ ك٠ ع٠ خ١ 0 محي كالو ذ 5 - .٠ ١ هئ. ىرعإا 1

 || قسلخدن لذاهت ْق لس ءو هما هللا ىلص ىلا عمةيدامت رب أف ةصقس تعح رفاهءقاؤو ا

 الأ ىاتكي و تضغو تملا ىف كءمناك نم تدار ىنا هلت اافو تاندمث ةيرام تح - |
 هود ةخأاو ترحم ||| ىدفو ىويفكا تن مدا هيتئجام ئثبىلا تةجدقلهقالوسراب تلاقوأ
 ٠ ”كراعو نإ - ىكحماهللاف ةرغلا اههحو فلس .و هلع هللا لصهنلا لوس ىأرادأف ىئارف لع وأ

 ”* "|| بيرقأالو ىسقن ىلءاهمرحأ نأ نيضرتام!(ةياوزىفو) ضرك ذي ندب ىلع مارح هذ |
 ا ثالذ عم و ىلء اهتم رحدق(ةياود فو ) مارحامنالاق ىاام رقيالنأ فاسو ىلإ تلاها دبأ |

 | تر رسأ اجىربخ الاه! لاق( ةياورفو) ىلع ىتكا افرك, ى أدع: نمةةلخلا انآ نأ كربخأ
 الا هلال ]وس روافد رام مهلئاانوحا ارادقتا اقناموتعهللا ىذرةشناعلاذبت ريش أك ملا |

 1 لس وهيلعهللا لصالخ لبق و ةصقلا اماعت صقو هسءن لعاهم رحدقلسوهءلعهتلا لص د

 ْ م للعب رامتمرسدق ىلءىتك اهل لا ةفةصةح كا د, تلعو ةثئاع موب ىف ةي راس
 | ددعىل اعتدت !لزتأو اهةتلطف مدخن (مةافا دال اههنس نيةقداصتماَنناكو ةشناع كل ذي ترب أف

 لأ ىلا لاو زا اض مه ىنشت كاهن لسحأ ام موت مل ىننلا اهي انفوق ةيرامميرسحت |
 || نال كنا ةرافكك ةرافك مكعب ج وأى ا مكنامعأ هلك وكلهتا ضرفدةةلوق |
 ' ١ ظ هلل ىلصهلوس ردللا اطأوىأ نامءالانمسنلاذهنالنيملا هندةعاملحترافكسحلا |
 ١ لفن الدنا نعود رامرهأ نماهيلاه رمس اع ةشناعت أمثدق ةصخسن ا ىلع مسوءهءلع|

 78 هس” يبا هنا 04 7 2 لج.” هلاوياحي
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 ءاهما نم

 فتيله]
 اهيفو تاتا في ناامبلا

 .٠ الات أوى

 ا َ

 ةسعو ضرالا ىإ
0 

 ىلع او رى

 ريالين ةزرا رام ىعأ 1 وهواهادب رسام ضعي ةشناع مو للا ىلص 8

 ىأيتلاق اذ ه'لأسأ نمةشئاعت لا سانلا ىف كلذرشت: تأ افوخ ةفاللنا سن م اهيأا
 رعور كبك اةنالخ نادت اولوق.اهمءهلنا ئكر نس ايعنبا ناك مث نو هي

 | سو هيلع هللا ىلصو رسام عدلا ىذر ةصقس تدق الو ةب 'الاهذهأر قمم هللاٍب اك ىنا ف

 ظ اهلا وةماوقةماوصا مالا ّمهحا ارعهسهأد مالسأا «بءلعلب ريسوء ا مدقناك اهةاط

 مهليقورمعاةجراهعجارقأت(ةياورفو)ةنللا فل سوهيلعهقلا ىلصهناج وز ىدصسا

 ٠ للص هنأ هنعهللا ىفذر رمسان نب رابع ن ءعءاح مذ لعفت ُ و اهقماطتب 0 و هلع هلل اىلص

 امناوةماوقةماود الا مالسسلا هل علو ري ريخهل لاهو اهقلطن نأدا رألن و هيلعدتلا

 عوبنم ءنملا قلاف ق5 اهتءاض رلا ودطاصأ اعد ارم داربف هملع ءوةنللاىق كج وز ور

 ىئالهنعهقا ىذر َرعل وقى مسا اوىادّددحك ىلءلديامق أمس ر ويشملاوهاذه و

 دئعناك اذهنأ اه ةواللاق نوتفاط أهننال اوسرانمءا سل ازكءاال مل .وهملع هللا ىلد

 رغب "الا لوزن بيس ف لدقو ناتريغةمقاولاءذهو ةقفنلالوهيلعمقتا ىلص هنمنوماط

 هللالوسر ناك تاك اهنءهتلا ىذرةشئاعن عب "لال اورتسسفىراضأ اىفو كاد

 5 آتأطا اودداد دنع تع ع و شهبا باد عنف الدو رمدجلا لو و هع ءلعدللا ىلص

 كنمدجأ ا!ىاريفاغم تاك أل ءوهيلع هللا ىل-- هل ةئاذا ماع لخ دانس ١ ىلع ة هةيصقس و

 ْ 0 4 و الاهالاةف كلذدلت ا اةفاهنعدللا ىةدر ةصف- ىلع ل_تدئريفاغم عر و

 هنالىأا ل كاذب ىريخال تفاسدقو هادوءأن اف شخ ةلبابني ردن ءالسعب ب

 ردم نم جي ءوعلا صريفاغملا نال ة هي رك ب ردم هرهظي نأ ب كالا. .و هملع هذ ! ىل_ص

 اهتعحا صاماعركس فن ىف همه بارهنأ سا نأ هنعهللا ىذررع نعو خب رلاهبركماغلا

 هللا بص هلنالوسر عجارتل كنب اناو عج ارثزادب رئام تاطالئانب اانكالامع هلا اقف

 اهنعهللا ىذرةصقس ىلع ل تدفهنعهّللا ىذررع ماَقْفْناَمْصع همول ١لظيىقح مس و هملع

 هتلاقفناءمغدم ول ل ظن ىف 1 ىدح لسو هم وهءاعدلتا ىلص للا وسر حا اماكن ١ ةمئياناهل لاقف

 هماءهللا ىلصدل وسر ب دعو هّللادي وقع لرذ-ىنانيلعت تاقفدعحا ارالانا هلق او ةصئس

 دي رياهابا ملسو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر بو اهتسدح اهمعأى جا هذه كررغتال نبال و

 | لكي ىقتاخدباط1لانباا'تلاقف امماكفاهتمّئبار ل ةاسمأ ىلءتادمثلاهةشناع

 ادخل اوى ةذخ أ فدحاو و رآ و لسن هو هملع هللا لصدقال اوس رزعب لد نأى دى قى

 نم ىل باص يخاف لزم ىفانأف اهدلنع نمت رف دح تك أم ضعي نعت ا

 ةصقحفلا مغر تاقفءاسأ رع 1ل-توهم .,وهءلع هللا ىلدهنلال ارسرنا 7 ىنريخأ ورانسنالا

 َق ةربهدب رممقوها داو لس وهما هنا ىلص دنا ل وسرىلا تة-وىف ونتذخأفةشئاعو

 اهتمر دن ودب ب رمشملا ىلا لانو هيلعمتلا ىل هللا ل اوسر هملعىف ربع دج وهو ”هلدعبايلا

 .باطا1لانب ,رعاذ_ههلق هلتلقف هلع | أ ر ىلعحاب رهل لا ةن د وسأل مالغو هلع

 تايه ثالث لو هيلعدتلا ىلصدتنال وسو ىلن ذأ سا حاب را هللاق نا دعب ىاىلنذأف

 هنعهللا ىذررعدل عفرة ثلاثا! ىفو اءاوج هلدربالو هي رشا ىلا حاز را رظن .ةرم لك ف فو



 دك

يلع ت هصقفا سو هن ليلا قبعشا لودر لعزل ون لا قراطااملاانراقمترس ,وض |[
 ْ ه

 ١ ذهن اَقأن و ْمدَقَت ولو هلع ىلصدللا ل وز مسكة لس مأ ثن ددت غلا (لفدضَقلا

 هتثفأ ىذلا ثن دابا بس ءاناهللا ة.ةاعمل-الالد ةةنلاىفد .اعنوءانقجادنعناك

 لاكامسونعهللا ىذر سامع نع( اودفو) نيرا عافجال ندي كو ةيدقمل

 لودر ح او ذأ ن منيت أرملا نع«_عهللاىذو باطما نير علاسأن ا ىلع اهيرخلزأ)

 لانك واق تغصدقنهللا ىلا انو -تااممقىلاعت ةهنلا لاك نيل الو هيلعدللا ىلصهللا

 ىاهنلاىلااءودتناهلوةبامهمطاخهنقاناف ىا ةدف-و ةشناعامد سا, عنب اا: ءالامعاو

 هللا لصهللا لوسرةعاط نماكماعب داع اءلامىا|مكب واق تفصدقن كل ريتش وهف

 هيلعللا ىلص ل ا ١ دحا ب ضاغتأ اهاتاةف ةدفس ىلع تاس دف نومكالذ عزا :فأذ

 بضغ هللا بضغينا نينمأتفأ ١ ترسحو تءحدق تاقذمأتلاق لَ هللا قع مو. ءالسو

 ىذا ملكف مالغلا لشد رمعانذأتس اد تا رمدأا تخل و هرمشملا كلف

 (.اف تىذف هلك ةرك ذلة ىلا عسر مل دفرمعل ن ذأ #سا تاقم مالغااتتفدحأام
 ىلءتاح دقل#س رهلعدقا لصون ًنانذ ادقلاقذ ق اوعد.مالغلا اذااؤ رضنمتما و

 دق شارف هد . وهلم نين ريضلامر ىلع عيبطدم وها ذاق ءو هيلع هللا ىلص هقنال وشز ظ

 متاهتانأ أود تاق هسلعتاسأ فا اه و ثح مدأنمتداسو ىلع انكم هين لام رلا رثأ

 سس رق ةرشاعماك ريتصأ هللا تاقفاللاةذ ىلا هزيصب ءذ ع درو : 1*1: تقاطأ هللال وس را

 هملع هللا لول ل وسل معمم هو ةاسا مهماغتم وقاذاف هم .دملاانمدقالف ءاسفلا تلفت

 ظ كام تناك ن اكن .رغن الاه تاّةذ ةصةح ىلع تلخدو ىذا ًارولعقنالوسر ا, تلقت ملسو

 ) ةهست :لسو هيلعدتلا ىلصىتلا مسعف : لسو هلع هنا ىلصهننا ل اوسزىلا بحأو كنمأضؤا |

 و 1 ضع انام اطظءانسلا لت سب رق رشعماك داسيا ويمتسا# هناض هءاغشاو ل_بوهيلع

 - 0 اق مهنعد معز مهئاسن بدأ نمنذخأب اناس فطف مهؤاستمهلغت موق اذاراصنالا ىلءةردملا انمدق
 "نمد !كاعتم د. , . ||| كء+ار أ نأركحتلوتلاةفىجارتنأ تركنأ ى:ه«ارذ أما ىلع تبطصف
 : 1 ف هنآناكمنعز يو ل لا قدروا وجبل نهادح ناو هنعجاربل لو هيلعمتلا ىلصونلا حاوزأن ا هقلاوذ

 - 60 ةقفاكملا انا

 ا كسور اهدنا 'ئثل ف هعجارتالولسو :هرلع قنا ىلض تلا ىرثكتست ال كل مة لسو هءاعهللا ىلصهلوسز
 3 !ن مةلافدتتا نر نم 8 9 ىلءىنلا ىلا بح اول :ءأضو أك تراس تناك ن !كنرغبالو كلا ديام سو هبرضت الو

 ل 0 ب 5 تبا تاقفهءاسأ قاط م .وهءاعلا ىلكىنلا نت ريشافةشن اعدب يارب لتس 2 ءلعدللا

 هالصال كل و 0 ءايكك ملاكدكس امتاةف كدت ىهاذاف ةصةس ىلءتاشدف ادهن [تاكدق دقت سمح و ةصقرس

 لثاقز اني - ةيرمشملا ىف لرتعموهاهىرداال تلاع لبو هب ه.لعدللا ىل<ىذ لا نكقلط أ اذهكئرذس نإ 1

 5 زذدط لآ , 7 ةدقدف ثنا ىلا ثيدطا بيس هناصسهتناهبن اعامالم و4 ءاعهلأ ىلصهناقةكر غااىا

 وهيلعهللا لصرافار مشهئاسن ىلع ديال تاع هد داع ىلع
 .َ ا ”ي؟بد 1 دو ىذ 2 .قاىك دعس 2,

5 
 كرفاافةدويررب . شف دعب أم لش تف رص اف تهضفدل كرك ذو هناك لاقت عجرم لس و ”هنلغألالا ىلد

 دنا مانا نءئذ 3 ىياغم تعرف تودقدإ رك دلاسقذىلا عجرم ل-تدقرمعل نذأتسا ءالغاتاقف ظ



 ل

4 

 أ هقانعياملاقو بارتلا هسأد ىءانس ةسفج قلط ل سودهيلع ها كس ىلا نإ هغلي ١
 | لرمي انالاف ودغلا نم «م و هيلع هنا ىلص ىنلا ىلعلي رب لزتفاهدعد هاو رع ٍ

 هن ءامدّقن امىفاشز الفاضرلاو ةطاصملاةه>ا رمادا اريدق و رمعلة تجر ةصفح عجا 2

 ئ هيلعمتلا ىلص هنأ امهنع هنا ىضر رساينب رابع نإ نع ءاحام هل لدي وكلذدارأااو اهةاطيمل | :

 : |ىقكدحو راما وةما وقةما اوصا منا مال سا | هءلع لب رجل لاةفاهقلطي نادارأ ملسو

 رهاظيإلةراهظاا اماو هئاسن ن مىلآ لسوهيلعدقلا ىلصدنا لعيقأيامو ادهنمو ةنملا ١

 | هيلعمتلا ىلصالازتعا بيسف امهنعهلا ىذر سامع نبا ن ءءاجوى اهم زن نال ادبأ ا

 | اهللاةف مآ ه ١ ةصقس ناو ؛ ولو هملعللا ىل_صىبنا انيبرحت 2 ل د رمشملا قت اسنال و 1

 || لاقامهيلعلداسافءافر ع ىلا تاسرأف اذا نو أت لاف من تلاهالجر كنود ىلعجا | ى
 اايقجالالغت الو ملك: هلنال طوسران تن لب تلاقذ ىملكت مسسوهيلعقأ ىلص ىلا اهل :

 1 ارعابفك لسو هيلعدتنا لص بنل 4لابقذ اهوه> وفاهأ» وفهدب هنعهلل ىذر رع عف در )ا رح

 | الو قل ابهثعب ىذلاو قماالا لوةيال_بوهس.لعهللا لص ىنلاهاةؤدعاررعلاقذ |
 ' |اهيفثكففن ةرغلا ىلا دعصف لو هيلعمللا ىلصنلا| اماقذ قوت تتح ىدد تعءفرام هساخن ||

 ( بيسلا اذه عابقجا نم عئاماللايو ريمختل ادب[ آتارثو هلئاستن ماش فرعيالاربم |
 ظ هيلعنعقجا ملسو هيلدا ىلص ها سن ناريضتا هي [لوزن بسن أ ىو ر روم دام حم 1

 نعوثر دخلا هب ىرممسملا دعصو | رهش نوي عمجالنأىلا أقدم دغعن نكي 'رةقسل اهنا ْ

 1 هللا ص ونلا لعن ذأ: سير تر , وأ"اج لاق اه.نعىلاوت هلا ىذر هللا سم عنب رباحأ

 مل دفهنع هللا ىذر ركي الث ذأ: لافموانذ ول هاب اسوأ سانلادج وذملدو هملع ١] ى

 هئاأسدق ى اهو واسال وحلم وهملعهللا ىلصى ءكادد وف لخدذدل نذأف امسنام درج لقأ ا

 | ىنلاهثدغأ ا يش ناوقال هنعقا ىذر درع لام فولكس الَت رك اسيجاووهوةقفذلا
 | اهيلا تمقف ةقفنا اىتل اسدتج وز ىنءي ةنالف تم رول هلال وسزايلاةفلسو هيلع هللا لص
 | ماقفةقفنلا ىنلأ م يىرت ا[ ىوجنهلاقورسوهيلعدقلاىلصىبنلاك مف اهقنع تاج جوف

 أ(أح .دوففصتسيلا هينعملا ىذر رع ماق واهقنءأج وفة داعىلاهنع هللا ىذر 3 ولأ !آ

 هللا وسر مسقأ م هِدنع سيلامإل_بو هيلع هللا ىلص هللال وسر نلأ ست ل وقم لكو ع

 رك د هنا هنعدتلا ىذررع نءىرخأ (ةباقيفو) ار مشن وب عمال نا لو هيلعدلف | ىلص ٌ

 هملا تح -رشن رعلاق هادان وديايهملعق دف الاهل اجرا دنالا ندم هنافدصأ ضعءبنا

 5 و زغل لدا !لعنن :نايغنا انث دحمان الن اسغت*اجأ اذام تلفن ميظعمأ !ثدحلاغذ

 أ تيا تاقفمءاسأ لوهماعدنلا لصهلئالوسرقاطلوطأ اونالذ نموظعأ ىمأ لب اللا ا

 | تاخدويلامث ىلعتددش يملا تيلصاذا ىتحانئاك اذه نظأ تنكح َت درمس ا وهصقد ا

 1 ا ادد وهئددأالتلاه مس .وهملع هللا ىلص هلال اوسر ّنكاطأ تقف كت ىو ةص ىلع

 ا لسوهياعملا لصديلءنعقجا امل و همل هللا ىلصءءاسن نال ىا هد هرمسملا هدهى الزتعم|

 هللا ىذر رع لاق ع نولعدن دج ومد نمارهش ن لعل ديالا مسق اة ةقذلا باطق ا

 || هللا لصهلامالغتسن هية بونعوقا لبمتا نسب تدع !!نمناوق ةال هدنءأإ



 ه١كآغء 3

 تسند 7 ددقلاو وح رحم الغلال خدت رهعان ذأ سا هلت اة دوسا لو هيلع |

 نذأتسا تاقنمالغلا ت تن .افدحأ ام ىءلغم الياقت كاش دضدملا تن ىقح ْ - تقلا

 كلذ لم مىللاقو ةعبارلاةر ,ملا ىف ناك الف تمدخ 4 كتركذدقلانةةىلا حا رن ملشدف ةرهعأ
 هللال اوسر ىلع تاس تاخ دف 1 نذأ دق لدا اقف ةوءدنمالسغاا اذاها ربدم دا و

 هللا لوسرابتقاطأ تاةفةمتجف ارثأدقريص- لدر نلعءوك.ةمواقا ذاق ,وهيءلع هللا ىلذ

 تملكف ّن نم نأ: عد أن واس ةطف مه واسد مول غتاموقان دس وهني دل ا انمدقاأف ءاسنأا

 تيًردقةا هتلاوذكةءارنأركن”تااسقفا ياعتركناف ىةعجارف هتسوز ىدبتنالف
 دقتاةفلدالا ىلا مو. || نها ساهر حتت هنعجارت يم هللا ىلاطقلا جاوز

 هللالوسز اهسوز بذغل اياعهنتا بضغي نأ ّنهادتسا نمأن ار ينسشو كلذ ل عف نم باخ
 مل سو هيلع هنا ص هن ال وسو نها زثأ تاقذةصة-ىلا تيهذفإ وهماع #8 وف ْ

 رمتسخو ّنكسنم كل 3 لع نم باخ دق تاقف هللا ىلا مولانا دادس هرسنمتو ٠
 نيهجارتال لو هيلع هللا ىلصللا لود .تذفااماعهللا بط غنت َن كاد نانأ
 كراج تناك ت َّن 10 انرغدال اولا دبام قياس أش هنسلأستال و لس .و مل ع هللا لدتا اوسر

 ىرخأ ًرسسيتقا مع ىلاعت هللا ىذرةشناع عي كنس وهيلعللا ىف هلال وسو ىلا ىحأ 1

 اذ_هلمر كنج رثأدةهللا لوران تاقوتسافب نبعث لاق هللال اوسرانسنأتسأ تاقذ
 55 ,وهملع هللا ىلض ى ؤحسأو هللان وذيعتالمه و مولع عش ودق مو لاو سراؤ وراس مالا :

 أيدلاةامحلا قمت امسط مها تاخذ قم وقد اوأ باطلا نمااب ت تناكشف لاك وا :اسلاحا

 ركن ] ًاهملع ىلاعت هللا لارت 2م هول نو دهرمعو عست ةىضمانأف هللا ل وسر راية. ةذتسأ تاقذ

 هللا ىضوة شاع ىلع)_:دو ل رق . الاكحا وزاللق ىلا ”ايىلاعتهلوق فمه سذ

 عسن 3ىذمدقو تاضددتوارهش انماء ل2 فئالن أت سف هلل ل وراه تل اةفاهتءىلاعت

 ةباودو نورشعو عسأ :رهشلا نا لسو هملع هللا لصلاسقذنهذدعأ امون تو رشعو

 هللا لص لاق مث هماهباسحةثلاثلا فو هيديعبباصاررشب اذكهو اذكعو دكه نوكي

 ىنلااهيأايىلءأر ةفهقلا لوسرانوهامو تلاف ن» هوبأ ىرهأست ىحه.فىلتنالثأٍ حأو
 ةرخ الارادلاوهلوسرو هللا دهرا ىناقىك وأ ص اتسسأ اذهىف أت اقن"الا كجاؤزاللق

 ىخضرت ااه ةرخكالا راذلاو لوو هللادبدأ لب و راشت ساق لو سرانكدفأ ةءاورفدأأ
 لو هيلع هلل ١ ىلص لاف كلتا ىذلا كئاسن نم ه اري الد تاق اهتعىلاغتهننا

 ىل هذ غار مالعم ىنثعي نكلواقنعتم تفس لامقا نا عتررتنأ الا نوت ةأ ها ىاانستالا
 تنبض ز ّنممءىلاعت هلا ىذر شن تاعفام ل ءمْلَدو ةيلعهلفا ىلص هدا وننأ ةمقب

 مأ ةيلهاملا فىأ ىدتتناكسصاومالتن وهم تنأ ىهواهنعىلاعتهللائضْو هع نرخ 0-5

 ىذد با اطىلاني رف رفع 2 دو هلع للا ىلص ىعء اك ىا مهلا ماسحا واهتفآ ارا ئغك اسما

 | مها هنأ ؛بححاو 00 هند خيط سزم وموأه لنيك املا ىلأب هاوامأوب !
 مس ككل 0

 6ع لح

 ا قي باهت رقرشا ماك تلق ربك هللا اناةذاللاكو ىلا هسأرزذ عز رقاق كءاشن

 : امها كل ءضرعأ ىف هياور ىفو ىلهنال نأ كرا ءالفا نه كرك اذا ةشناعابإلوهتلع



 ا | لوسراهلع اشتد حام وباهتءلقثر اان ةدسعنا طقاقو رهش لسا ل ص ردهأ 0 ١

 ب نيهقادسبعتدت تناك امنا ظل فو سو هيلع هللا ىلصدنتا ا

 0 هأوهو نها وااقلاك لسو هملع هللا ىلصهللا ل وسر اه قزف

 ظ رغملا مياس مت دوعف بذي ربا و رع سودملع هللا صدقت لوسر ناك لاق هةعملا هنأ ]

 هللا ىلصدشلا ل اوس :رىلااذمببهذا و 6 ولف هةاهكاسوس تعذهق 52 ون عمو '

 !لةث مو هءاع ٍْ

 اداق تعس رفقا نمو ىفن ند َت ينو ىلعدا و مهامسالا .راث الو وان الوأ|

 م سو هيلعهللا ىلصىبنلا تأ ارقةياعلت ١ اوناكل اك مهددعام سال لءقءلدأي صاغتنباا 1 كل

 ِن را ميغ يال لاو ةباصعلا
 ه8 ةقاو 1

 ىلا عت لاهو 0 هفياععلا هاني
 أنمةع اكاد
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 ههددردرججمم 3

 ْ نبةدشصةوخ اه زتقاهتلطتث رس نيل ةلا تدق تن ووو مد ١ ىذر 1
 ( ساهج قزتف هملااهرمأ تاعف لس وهملع هللا طاوتطذلا ةءهت ردي م ولت ثر

 نما اربشنيثالثودحا سار ىلع لذوىأا اشنوةسنوأ ص ةرسشء قولت ١اهةدصاو ول نا ا

 | هماعهققا صلاه مهلكاوعبش ىق-اولك افماي الجر لكلكأ. ارهقلااو هكذا مهل لوب وأإ ت
 دنع تكف تءفرنسوأر ثك !تناكتءضونيس ىرداان تدؤ 4 ورا سناء كلو ْ

 ىلص هللا لوسرا مياعصو تدفَو 96 هنالثوأثا اروش ل دقو رشا ة يناس ل سو هملءهلنا ىلص ا
 هللا ىلصهحاوز 1نم تعملو اهوحو [ةنسنيثالث تغلي دق و عبقبلا تذئد و 2 ,وهملع للا ١

 ل سا مول 9 امال ش

 | هقلاىغر نأ انعو

 ىلعداملسو هيلع هلا ىلصلاةفمال-كاكنر ىهومأ كا نايات

 هنمو نواكأي 5 ةرمشع هد دع وع ديالعج م هقلاءاشاعم اك وةساا كل" ىلعة مد رمل هدا عم وأ

 دعس وهءلعهننا ىلصح ور رع اههنءىلاتهتاىذرةصدخو ى هالا هتايحفإم و هيلع ا

 ىلاعت هللا ىضر ةلسيي دنع ءو هيلعهلنا ىلد ل.ةتناكودند اهوما وةلس أهل مهتأت رز :ه

 هللا لص هوخأو باطما دمع تنبت ةرب دو هلعنق لسه نع ني ازسالا دمع نب هللاد.عهثع ٍ نم

 و «أتامااقم 8 :ام ىلع ةشلاىلا ارحاه نم لؤأ اواوهو ىه م تناكو ةعامد هرلا نم مل .وهملع

 ىالرح ينقل ىلس#و و هملعهلنا ىلصهللا ل زوسراهالاه هس:ءىلاعت هنا ىذرةلس ٠

 هللا ىضرةلس مت دتع اانوةلس أ نما ريش نكي نمو تااقف اريخ كاك وك ةباصم ١ ن

 ١ ىا هنعىلاعث هنن ىذر ةعّتلب نأ نب بطاح عما هيطخت لبوه ءلع هنفا ىل صل سر اهثعىفاعت |

 | تلاق بطاحاهءاجالف تيأف رسع اهبطخو تي أف هدةءىلاعت هلل ىدرز)ب وب اهبطشناكو ١ ىلع

 اهالى ماسي اماىناو رة صاىلاهلل وقت لو هملع هللا ىلسمهللال |وسرب |. ىع

 لسراف ةريغل اةديدشيلاوةرد ودرع :وةلسو ةربت ان ,عف رأاهعمناك اهنعلاةتدقلا ىذر ١

 9 ًرملاىلءباعيالو كم نس انأف نمت سها ىف اوقامأ اهل ل وقيل بو هبل ع هللا ىلص
 ىلا كلوقامأو هلوسر ليعومتلا ىلع مهاكن اف ما مأىفا كلل وقام و اهنم 00 جو نكن نا[

 حووزتنالاهققا لوسراياولاق مهنا همفوىا كنعد ذ بهذي نأ هتلاوعدأ ىنافةريغا اةديدش
 ىلسل مدقتام ىلع ةدايز تلاع هنأ ظفافو ةديدش ريغ نيف تالاقراسنالا سن م ظ

 امامأاهللاة فل و هسملعدلل ىلصهللالوسراهان' اكس و زين اماوأ !نمدحأ انوه

 هتان افك ب نءترك دامامأو ك:ءامهز.نأهئاو ءداىنا 09 ريغنم تياأذ

 ع هراهنبالتلاقف ىه تك كنادو اويدسإا نسا“ :امأ اباوأن ها هتك ذاي ذامامأ 1 و مهيذكس

 لا
 لو



 ذحب
 كك 0 ع

 فدا انوش نار ارو وةموح ودوح رهنم عاتم لع ىأ هج هدو زا شو ةماعلا قضي ل اوسر 9

 ىشلاكاذتذ أن مدال ١ف ةراغىأ سعكو ردقوةمرب و ىسراذاوريعهٌش نمئئاهيف

 ىلصهننال وسر ماعط كل ذناكف هئمداذ بدكل !تدشأ و ةمريلا ىف هنددصع م هدنعطف | ظ

 نيد يري ةيالو ىف اهنغىلاصت هللا ىضر ةلسمأ تن أمو هسرع ”هلءالد ؟ماعطو ل_بوهيلعمللا | |

 أ هلا ىذرّدرب , ره دوز هيلع ىلصو عسقبلااتةقدوةنسنيناسع ٌةوانعب رأاه رعناكو هب هن واعم ْ

 هللا ىذراهااددلو .وزانا موضعي 1 دو هلثاق طاعودب اير نب دمعسىل قو هنءىلاعت ْ

 مدعي لسو هيلعهقلا لص وزن اهبعنبا نبا ناك هنال هد وصعلاب ناكامنا اههتعىلاعت|

 ىلصاه | مسفت رباههساناكواهتعلاعت هلا ىددش*<ت تن 30 . راهتع ىلاهتهنلا نيؤر اس

 ملسو هماعهلن | لص همدع تن ىدوةربدنع نمحي رحلاق.نا 00077 « رادو هم هملعهللا

 ىلا هث هللا ىذر ةيراحن يدن ومال اومدةعملسو هءلعهلفا ىلصول قة تن :اكو وبلال ادبعتب 5 ةهمأ

 ديزىل# لنآ لو هيلعهللا ىلص هنال ىأ اهابا هللا هج -وراهدعتمة انف اهقاطع امهنع ْ

 تاقفباما!ىلاك :رهظ تاء ايلا تيهذف ديزلاك سو هملعهنفا ىلص هلاهماطذح الراح نب ١

 صا وأ ىح أيثثدحالت تكا امتااقف:لرك ذ ذيلسو هم هءاعمللا ىلبصهللال اوسدث عب بانا نا

 هلال وسراهيلعل خ دفاهك انجو زازطو اهئمدي زىذتاناد ىكاعتهتثال' زئأانل كوز عفر
 هللا ىل_ىدهن اسنىلع كدي رهفت :اهعىلاهتهّا ىذدتناكةنذ اريغب !لو هيلع هللا ىلص

 ا«أاهانأن ا لدقامد ربا ده وتاوعع عسبسق وف نمهانأ عكس اهللانال اوةنو لو هيلع

 اهانااهيخا عب و لد وأن نكعور دو !ىفلاق لسو هملعهننا ىلص «:ءاهوز سني دما

 و زين دارأالا امهنعىلاءتهتنا ىذر هيراح ندب رنا هتلاهجرل:اةم رك ْدَدَك ةوىا

 3 .ذلاقن م لاقى ع باتي لورا. لاول و هيلع هقلاىل < ىلا ىلا ءاج بئر
 ال ||تلقوتنااهتاك اذاهققالوسرايلاقفاسغ:كلذنم مركأ أامنال عفت هارأال لاه ش حب تذ ظ
 هللا ىذرديز بهذفءانساة أل هاا منالس و هملع هلل | ىلص لا ةذ تلهذ ىلع سانلا مكأ ادن راآ

 قاطناف ل ءو هءلعهللا قلصوىنلا هلملكي تأ ىلع هل هك هج وهلئا مرك ” لءىلاهمعىلاعن :

 اهلهاىلا ىلعان ءال سنه وكل ةلعاف الاسقف هماكف لس .و هيل عهلقا ىلص ذل ىفاهدعم
 هيلع هللا ىص وبلا ميلا لسر أف كلذلا يأ ةها اركواهتهار ب مرمي داعم لفت مهملكسما ظ
 نيس دو ريئأت دةرمشع مهأ قاس .وووعكت م هوحكسمت نأ ىضقأ و مك هيضردقلوق ]وق لو

 هلا نمدادماةريشع و ماعطلا نمادمْنيس وارازاو ةفطصو اراهمواعردو اه هرد

 هلينب اريشْنك اسما مطأ و اهيلعلوأ | ولو هءاعدللا ىبصهننال اوسرهاك كلذداطعا

 ىلع ةرعبمأا نم عسب رأ ةنسةدعقلا ىذ لاله سو هءلعهقلا ىلصاهجوز وزتو

 | و هملعهنا !ىل هناف باخ ١ ةنآم ول !كلدذفتا رلمقو ةء سند د الدو سد تن

 ماه نم ماهو ماه كاذ ىأرالف اوموقيلذ مامقال مشو هيلعهقأ ىلص أ. متاومعطو + وتلا |
 0 كايا ابين دبا م 0و هادا قل قتسوب وير ازرا 75 : هن الد فدقو |

 و

 | هنا ىلَ هللالوسرى-وزتفتاافامهردنب نوعبرألسقو مهاردةرسشع عاتملا كل ذةمق و ظ

ك اسما مأ تيت قاخدأو)سوءماع ١
اذات تن , :امن ادا تءىلاعت هللا ىغرني

 ةوح

 قال

 ياهلا انمثولوالا نو. الا

 د 3 ا «”نيذااوراز ٌمالاو
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 ىلع كورثؤزو اًووأ م :.. ف

 نلكسانبخ مجناكو لو مسن
 نوهلمنملا ره اوأؤ ف و

 ترا هانى 3

 7-0 8 هركخم هر َ

 ىذب
 . م-هل |

 ندا

0 0 

 0 وو هاملكل ل -” هنا

 نء لاى ىرذقللاعتلاو ميلعلا

 جمدفلا شدد ىف هرمأي داع هلوق

 صدا فو ةدس ءالمع هم |

 نعف ةرمإملامهالكوةدحومع لإ ٠
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 منبديز ه1 لاسقي ناك 550 هنئادأ 1 حوزت دقو دال والا ءاسن دن مو |||

 أ اك ةئراس نم ديز هنع ىلا «تدقلا ىذا لاذع ناك قف تنل ال هم مهوعدال رئأ
 ا ةرصشل / ه ه ا

 : اودهاعاماوق كمارو

 مهو هي هين[ :هيلاعن:لاوو

 م مكلاجر نمد دن ناك امىلاعت هلت لزنأ ان مر قنا مما 0 1

 ظ ةَحسَدس . هااناهنع ىلانءثهللا وذر تت رام هيافر واط ٍلسو هيلع قبب ”انلوأ ىهو

 | باطلا نءرعاهلع ىلصو ةنسن واتؤنو ثالث هرمعل ا نءاهأو عسقملا»تافدو نيرشع

 . فذقثم أ اهتعىلاعتهتاىذ «ربأ ني ىلا لسرأهنعىانعتهقلا ىذرز ع تافكأ هنعْلاعتهللا ذر
 ' | تلاه امهردن.نانعو ةسه ناك فه :رذةءت رعأ وف وشب هنرتاسأ ءاطعلا نماهاىذلاب ٠ كييايدع قيد
 |دعىا 7 ةبقاهشعت ىلع ل« جن ملأ ىو تن :ا.ذاند اعدم رزيوولاماع قكردتالههالا 7 ١ هللا بما ل ف 0

 مالك ىفو .كلتاهل لق هنادز هذان قت ويلعن فلانا ابيض ف ادت ىذرةمطاف 8 : هىنلا 4 5 4سم
 | هللا ىدرةمطاق شعن ىلع ل تنءكوا لقب و نسعل 1 ىنلء لج ندلوأ هدا بلت :رناءوذع ةوبفااكى انتم 1 هاى در

 0 | ىف ىب واسلات' كى جا ىهاوةسفلوق وقت راهنعىلا.هتهقلا ىذوةدشتاغ تناكوا تعىلاغت ١ هدد ةيدضا حب نو

 هقق تاو نيذلافاردش اقره ثبرافو وهيلعدقلا ف بصفقال واير دع ةلزخا ا | نام ناو ل ظ مآ
 ١ ىلهلأق وام ءيلاعت هللا قدرشب زن مَعقدص مظعأو م 'ةمحرال لو ك ثد د -ققددعاو امها نيو : 5 ف كالوري |
 ظ عشافلا لاو هاو ”الاامهقا لؤسزان] تت رلاقف ةهاو الام ؛ةدسف رس وة: بلاع هللا هلا لو .نيلاوب "مخي

 0 بوميلعمللا قص هلاقو مدةتاكدباقو طلو هءلعهللا اونا ءانلوأ ىو عرضاملا ||| تيذللءاووذوب 7 م" هللاىزر
 نءاظفاىفو.امءوذب ةيصق نذخ فادي كلوط1لاهافو طنب ع رسأ اثر اهئ ست رضا مك اهناذإو 7 تجي و
 هللا ىف صهللالوسرةاذو دهبانادساتدد ىفازعهجا!ذااكف معلا ةثةلن'ىذ رة كاع هيعهلا 6 5 * با ىد 1
 الف نهاؤظ أ ا .مءىلاعت هللا ىذ رةدوس تناك لوآطش رادملا ىفالنإ أ 3ث ل 1 ع | نس 5 9-1 : 53 نا ّْ
 ديلا لوط دارملا نأ اواعةريضق ةأرماتناحصو ىأ انءىلاعتهشا ىذ راسب زتتامأ] هللا كويز 1 1
 نبا لاق ةدوساملأ ن هى راضلا امو ةحراسملا الفذ ال :رلمفت تناك امئال ةقدلا| قايصص# 6 فل

 لعالو هيلع هبي فكه هلل هجر ىراضلا نءبلاوذاورلا ضءن نطل ةىز وذا || ماعطاا كولا
 مهول ذلكوةورنلا مالعا نم و هيامةللا للص هةدوسؤ يع امام يمسح | هنا يا 1 1

 || هيومدةعنعمجا ىلا ا نفل يو هنلعادقلا قلصت اضل و اهنع نشك يت انزال و الخاص ىف سو هي ومو

 جب تدعم تم ببال ل - سس همم

 ا

 ْ رسوهياع دفا ىلص بنا اءاسنن أنا وفن أهم ةوةمئاع اممءىلاءت هللا ذل بأ زتناكو ا

 ع رس انييأهلىاق ظفاو نهضه 4لاقدت ةفئأآ ةلرضاو" نومردانةت مهدنغَن ةمدحا |

 ||| هلا ىذد تكي ز نأ عريدسلا لاخأ عجسأ ىو والا مامالا لاك د قولا لوران كراكو لأ

 | ىلاعت هللا ىذردنر س و هيلع ل_وهيلعتللا ىلصةحاو زآنهتاهن ه لوأا,مءىلاغتأ 1

 ا نسق نب تبان مهسىف تعقو وقلطصملا قد هو زغق تست واطصللا قع نم ب درا تاب اهنع ٍ

 | وبأ اج لمقو اهد هزتوكلذاهتعمال_سااوةالصا اهءلعئتذأفق وأ خانت ىءا ماكنف |

 ل نيل ل كالو تناك املا ل#قو مدع لس وهنلعهتنا ىلضَلا لوس راهتكت هاد ةناذأ

 ١ سس سام ماع وسر اهامهسفةرباهمسا ناكواهنج 1 2 و / يسم قصاوةدعاف |
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 ١ | ناوفمن عقاسم دع لنسو هدلعهتلا ضمت ل وسر رزة تناكو مدقتالىأ 1 و وح

 |هوالح و ةحالما يلعدي رب وب تناك تاق املاا,مءىلاءتهلفا ىذرةشل ةهؤغب مدقوا]

 أةنستن لاف تفز و وىأ ةمسنب رشع تاب تناكو هاسفنب تعق عقر ةرالادأ اها رب داكيال

 ةيسنيءيس تغلب دقو دم هوب هنن دملا ىلاو وشو مكس ابانبن او ساهيل ء ىو ني سو تم

 |: لبق تناكوةظي دهرقى نملبق و ريضالا فن مديز هرب تأ هناك رم ةةسزسسوا سم لدقو

 نمو مهيأ ى صف, مهجن ىدعب ىلع ابمدل اقام ا لاق مكلس اهلا ذي ةظي رق بن لج دنءسو هيلعمتن ا ىلس هللا لونمر
 نمو مده هنأ. ىضفييف مهضفنأ يئس ىفتعق وةيعس 2و 'هل.ستناكوةظب درقى .ىلاةاورلا ضو أهي ساني كلذلو شادحرا |

 دقق اف[ ىلا ذو :ادقئمهاذا || نيب ملدو هيلعهنت ىلصهقلا لوسراهريفن لو هيلع هللا ىلصهللا لوسر ئىصتااكف ةظيرق

 ناو ةقاىذآ م نوفولتا ئذآ 1 أأاشإ اوةمق ةو ا ةرششنعىت َُىشس :ااهقد مأواهح ور جواهةدعافمالسالات راوحاف ايدو مالسالا

 اويسناليزغ م رد ىبيضتلا | هيلع هلل اىلص هنأ ممضعيرك ذد هذ يأ نيجأا كلع ! .وهيلعمللا ىلصال# ةءوطومتأ اك ليقف | |

 دج ال ثمإكا 3 اقفنأ | اداففاحصأ ١ كا اريساان هن نوكتفهماع و هام: ْن وكيس نانيب واود وزني ؟يواوقعب تأنيب اذريع دري لو

 ا ربو هالو مهد اة مغلب !ءامارهذ كافو لعل له هع ت نأ َدج وراهم مناىألوالاو ى طارمدللا ظذالطالاو اما و لا هل

 هللايشر تاسع معن مو رو الأ تضاحن ا #هد ١ لس وهملعهننا ىلصا هبل خد و طبضا 4 ب رس أم وكي ىأامااناقارعلا |

 هللا صدقا لو. .نلاق لاق ننعا | هيلعت راع :وةرعسولا نمتسةنِسةيراحتلا سبق تل ب ىلإ ردبملا مأ كين قشاذوىأةضيحأ

 هيلعف ينارمصأت بسنم ب وةيلع اذه :ولسو ةماعلا ىلصاهع جار ؛ءاكبلا ترثك ًافاوةلطف دي د5 ريغ بو هيفعمتنا ىلص | ا

 نع سائلاوكت الخلاوي هناي 2 عاد ولاة نم ل .وهملعهللا ىلص هعدس تن امل .ةدح و زيتا عاجل اوةالدب و وه

 ًالدعإلو افاست البقيالا يضرب رح نايس أ تنب "هلمر ىحو اهنءىلاعتهتتا ىذر ديس مخ عسقيلاناهتةدو | أ
 ةوعب دمنا ع نع قاربطاا ىددوا | ىلاسع نبهللاد.بعاهجوز عمت رحاه نافغءن نابمعد عدن ىه وام م ءىلامتهقا |!

 ا ركن داذاةء هللا ١ ر ||| لص هلال ]ودرة رئش ويكيتتناك اهب و ةبدمحمل تدل اوف ةشائا ا ةردسهأ | ةشللاض را 1

 نيام اج نع ىليدلا ئ ةروا ا تام ولانه سجن هللا د مع رص تو اونءىلاعتهننا كرو هرت ىف تناكو لسد ءو هتسيلع هللا ||

 هللاىلص ىنلان عءاهناو لل شرا ةيمأنب و رع لو هيلعهتنا لصدتنا ل وسرثعد واهتعيىلاعت هللا ند خرمال بالا ىلع ىدأ

 يا راناهقاذ لس 5 هماع نع ئاجنلا اهقدص أواهابارلسو هيلع هنأ ىلصهجج و نقولا هج رئثاأ اىلاىك روذلا |
 ناسف بنلا يوسئالاعلا خس ىلع اع نيل حاكتنل ادفع |ووىذلا وىأرانسي دوب :امعيرأل تو ةيلعدتلا ىلصدتلا لوسر 7

 "ةفهرأ ١!مهنمىل راغكا و تيسر | نآفعحاكنلا دقعىلوت يذلا لبق و اهببأم ءنبا وهو كلذف هتلكو عصالا ىءىجاهلا نبا

 رهام العز نام ورع رك نأ ىبئاحلا اه دز ومهردفالا دع كعب رأ قاذصل ناك لءقو هنعىلاهةهللاىذر نافءعنبا ا

 || هقاىسدقالوسراوبوزتليقو عيسةنسف ةتسسحإ لبحر عماهلسرأو هدذعنمأ ا
 ١ داس بو هيلع هللا ىلصىنتلانا ىيصاعأ !مالك ىقامل م هبلعو و4 ..داانلسو هم ميلعا

 1 رطانابببطت .هنعىلاعتهللا ىغر ناس أتنب اهتعىلاعتهنلا ئذ طرة دمج مأحاكسن ا

 مدقناك ةظ درقف 1 ءلتقرضتلا ب دسبطخأ اني ىب تشب اهتعىلاعتهتناىذرةءقصمت

 ٍتِمدقت و ريخم وب اهئعلدق :وقيقملا فأننا اهيلعظلخ موكتمنب مالسدنعتناكو

 50 الس .و هلع لصدتلا ل وراها ةطصاوا جنم دال دل مأو رب ربيش ىف هلدقة بصق

 ظ أيذ نر ىلكلا ةمجدوءاج جريش ىبس عمجأبأ هندل اهقادصاوةتعل جواه وزتو اهقتعاف

 أدخافاب راجدفن بهذا لاق: ىبسأ 6 نمي باجولسأمقا ل اهنليتاعدب هلعوماعتدقق

 8 ا -- 0 0 يو مهرس يس ويجيب 70

 0 وحط 0111111 :



 ّْ هن الإ راتلا اوةلفز رقىبةدمساماهلفال وسرابلقف اهتعىلاعتهتلا ذر رةيقص ْ سه © ته

 || 0 راحو تل شنو ةماعلا ىلصبنلا 4لاقذ ١
 ٍ لسا ةةسةرشع عسم غاب لاهر هر6ناكو ىلا نء هلا تدحأ و اهتءىلاعتهلثا ىذدأ

 0 ؛ئئهدنعناكن ملاك لموت« ءلع هللا ىلدميصأأ مل ظفاىقو قاوسورما ماع لس .وةماعهللا ْ

 ٍْ أب لجرلا له بورما أب لجرلا لهجو طقالان فأي لجرلا لهفءاهطن ط سف هيءىبملق |
 1 تناكلاك سنأن 6 وب .و هلع هللا ىل_صهّلقا ل اوسرةمأ وتناك_ فاس رن

 ال| تلاقف كا! :ىناهل لام ىكست ىشوامو »ل وهم هللا ىلهاهياعل حدو ”هلضاف :لقاعةمقص

 | هللالوسرمعتاشس نة مغص ن فريش نحف نالو اودن و ىمنالا- ةصةسو ةشد ؟اعتأ ىغلي
 ىلاو ىماريش نات فن نوياىل وقلم و هماع هللا ىلههللال اوسرلاةقملس و هيلعدللا ىلص

 | يتب اب ىهثىا لس وهيلعهللا لصد م ور رومالسلا وةالصلااهرياءىس هوم ىإ عو ثوره

 تير تلا كلذ ءاهلأ فاههج .وىا ارثأ :وهماع هللا ىله هلال ]وسوى ر وى حوزد

 نهج و كلذ ترك ذا أها و رفمدقن فال كادت ري دقىك رع ىف ع ةورمقلان 11

 كلمدنع وكت نآىلا كة:ءنيدّتلكن !لاعو رثالا اند ىترثأة يرض ى وجو بريضف

 ْ ةناور مد -ةنوكالذاهب العفامواماروألا لاف دّةذةعقا ولاد دعت ع نمعنامال وبرعلا

 ا سعشلا تراها وأا ؤرلادد_هتر ود هنأمدقتو اهرد_ص ىلعتعقو سعدلا تأراملا |

 ١ ٌ هللاىذررعىلااهاذب , راحت” ؟هئعدللا ىذر رعةنال>نمزفو دي_تاو تقوق رمل اوأ

 ظ هئعمتلا ىشرر عاهل ةدوويلا لصتو ثدسلا بحت مقص ا نينمؤمارسأ هلت اا ةئدنع

 ْ اناف اهرمعفىلناف د دومملا امم اوةمجلا هيهللا ىاديأد م هنحأاليف اف تيسا ام تااقذ

 ْ لاق ةرحتنأفىهذا تااق ناطمسما تلا تعئصام ىلع كال امذي رالل تاق متاهلصأ

 تافدو نيس #تو نما ةنسل قو نيس ةنسناشمر فت ”امهلل ا هجءر ىل طاممدلا ظفاحلا

 ثاكوا هئلثب هتش انمأل تدوأ واود 1 و ر ن ءمهردفاأ 1 :امهتمتامتناخ و عسشملا

 ناكواميخال تصوأ امن !ه:ءهللا ىذرىفاشلا انمامان < هللا هجروا رلاركذو ايد ايدو

 || |هماما هتعىورنمن وكي نأ نآر ود هئالوك ام ضراعبال اذهو ىأ اذلأ نت اامد وهي

 سم و هنالتوه وفلثلاة وهىذلا 0 نال |ىلءدازام ريسمعن ل

 ١ قذر دوع# ماملت نين ثنو الا الثلا ىلع قاطأ اور زو اعلن تص و لئانقا انآ وأثلئو ْن وثالثو

 || هللاىدصالا ووزن ةثوعهملسو هءلع هللا ىلصاه |عسفةرباههماناكو ثركلا تاب هنعهلث'
 تانءاسعما اعنأو نع 0 ا و هنعدللا ىذرسامعلا هع سو هيلع

 ْ هنعهطلا ىذنذل و !نيدلاحةلاخ .و نيم ةمؤملا مأة عز زخ تبل ِر رو سد ع تن ىلمو سع

 ْ اهح وزن :اهنعف ودكم مر وبا هيلع لفن اه :راغو و رعنبد وسم دنع ةيلهاقا ف تناكو

 1 ىدهلافو ءاضقلا# رعشة دااء عر وهج هماعاك ىأ م رم رونو مل و هملع هللا ص

 ا لاق كلذ ىف همهو ونسامءنالافال مر كثاوهو هنوعم حو رتل دو 4 .اعدننا لص هنأ همشب

 ٍ هند ن اكس اعنباز و غلا لح روف 'وةسدّقاا العا عفا ار ,وبأ اون وحاكسنلا ىفامهتنري رخقسأ ١نال

 ْ ظل تدي ايش ومع - رتل اذ ادهلثمذأ نال او لاق ن نيد -سرشع وغ
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 ةئستنامو مدق :17 لعل ان ادع فرس اهيا ال ةكعرلسو د دلعي ديما 1

 6 امل او>دلا لم وهىذلا ف ةرمسإتنفدو ة:سنين ابك تغاي وعدالا ىلءنيسجو ىدعحا

 0006 نينمةأأ هان و جالب ١ نم مل دو هملعهللا ىلصهيطخ ن 5 "لمن لصالساو

 قو هب ل خدي نمهنمو هل دؤم هنماضيأ مقل اذ_هو هءاعدةعن منوم و ةاع

 ريغ نك ةرشعاننثا ن هدب ]_خدىذلا و 5 ره ١ن و  رسع و ثالث ا هلد- اذا

 |اهعحاربلو اهةلطا مبدل ودل قدهذ- هود ماعلا كد سنمأ ىل موةيزغام,يلوشدملا

 كيرشمأ كانهو اهبل_ثديلو هلي و>وأةلو ىهو ىرخأ ةءاسا! كد رمش مأ انهو |
 ل.ةفاهسقن ةبها ولا ىف فات اون راصنالا ىه وةعاو كيرش أو وهن راغغلا ىهو ةئلاث'

 ٍ ىناثلالوقلا جدو اهيل .خديإ ىلا لو كير مش مأل قو زغير شمألمقو ةنوعم

 ىو 1 ب رعاه عما ود هرشمأ نب رم ولاةذتائم وااِباَك ىف هيلع ءرمصوقا ثيح ىدملا

 قحح وزتث ل: نورك الاهلافام ىلع اهابقي لفل و هملعمتنا لص ىئالاهسف : :تءةوىلا

 مالسالا كلي رش مأ باقى عقو امهمءهللا ىذر س امءنب لاق مالسااوة الصلا هءاعتام

 هيف نع ءرتو مالسالا ْن نه وعدتفا ارمس سد رقءاسأ ىلع لحد تلعج مم تاسأف# 1ك ىشو

 ريالا وانلعفو كياذاءفل كموقالولاولاهواهوذ_تأف دكملهالاهرصأ رهظ ىت-
 اواكو فوة بالو فومعطرالان الث ىف رتمْئن تن سلري_هبىلءىفوامأ تاق مهيلا
 سها فو قررا ماولزن دقه ولغتساو سما ففوق: اولزئاذ ٌْ

 عفر وقع زم الءلق تب رشفءامنمولدوهاذ اوه: :اوان ف ىرد_ص ىلع ىثد ربابانا اذا

 تضنأمتي ور ّقت<-:متدرمشفا راسم عذ رم م داعمت عفرمم رم هممتبرشف هماوانسف داعم

 تذخأن تال خااول مف ىلا” ىلءءام ارثأب مهاذااوظ ةدتس الأف ىلامثو ىد سدح ىل ءوريااس

 ةقداصّت كلا ولاقفادكو اذكر مالا ا اودهللا هطلت نفانءاقس

 تامقأ و كلذدنعاواسأةاه دوك رت اه ودجو ,هميعسأ ىلا او ,راظنابا فان د نيريخ كاب دإ

 كلذفولاك امل ءلصد :راهامةو هر همراخ) هلامسة ته وذ لو هب .و هما ءهّلف | لص ىنناا ىلا

 بمغأ |نم تاح .ومفأاهن ءاسءاو د ءدعمط جلت ةوهللا لءداقعإلا نسج ف قدصنمتأ ١

 ب ب نب واس وةمفصوةد ةدوساسج هنا ست نمأس دأ بو ةيلعهللا ىلس ناك دقوه مالك اذه

 تامةعستلا الهو ةصخسوةلس مو ين زو هدد د اعاعب رآ همأ ءأاىواوةنوعمو ةيدمج مأو

 1 لاقذ مهضعي نومظأ» دقو لس و هملع هللا ىلد نوع

 بسنت نوتأم .ركملاىز رعت ةنيملا * ةوسن غبت نع هللا ل وسرافو ول

 ١ بأي .زود_:» هوان هصقدخو * ةمقصو . دوم ةيشناءق

 بالهم رك دتاسو ثالث « هد وسم هل صرا عم 8 لرب وج ]

 قص هن تاء ح رفاا نمتنامىتلا لو هملعهتلا ىلصوىنلاا هبل خ ديو تلا ”هل- نمو
 ىلقتنامو وأا اههمءدهللا ىذدىلكل اة سحدتخأز ءىضوامح و رثه#د .و هءلع هلا

 تدان تلم لا ما اج يلا روت وس نمل نمو اهبل اود

 0 وهماعهتلا ىلص هنمددوهتى نما اريخاهالاقفةمسل قو ةسحاواكو |||

 210111 1 1 أذ



 | يظن تذع اظفل فو قمدلل ١ 2 0 ير سم دك اوان كنمهتايذر ددعأ تااّقؤ ا ا

 نال ار طسالا لس ةاقنن بس اكو هللاذاع ظقلفو | ظ

 اندالف كن مهقانذ وعاد فو" ثنا كن مانداذا هيه لسو هملعهلقا ىلض هنا اهلنا اهلا ا
 ظ أ لفتستاكن وعن قه دعو ط2 نآثدرانااهان اقةءاوركت وك نمهلئاند وعاتااقا ثم |

 ظ أ مدقتاملاقإ و اهتعههدسو 00 ىللصفر ةرصق ةْتمدَتاد هذوعادل تلاه اهيلعل د 0 بهو القاتم انام

 ا ل وسرلا دم ساواأ ظفافو بنا ولا هنالك اهعتفهنعدقا ىئرةماساعاواهةلطو ا ”ير امداد 6 ناي

 ألذ .دااف ةيدنكلات رولا ىلا ني نانعتلا تنب ءاهناى | هن ولان سو ماع هللا لصوققا ظ ْ كاورعورك ّْ ا

 || كفن ئحلاقنةباوروفو تلا لاعت تلاقفاهاعد راسو هيلعمق اكس دقا لور اهلع | .ةفقو منع هوز ل. دنا
 َ كلاقث تكنلاهيلاهدبن مل و هءاع هللا لص ى وهأفةقوسالاه سقت 29 ما بهن تااقفأإ نابتنك هينا ا

 37 اهاهأت ايدل ًاونمقزا راهكادمساانأايلاقفح رفنداعبتذ_ءلاهك د د دوعا ( ىذر 9 ا

 هللا قصهلنالوسر ىث ءبلاق دساى اندم نءيلا اذهىوروروهكلاوهاذهَو ا سنان عسعزوبائ ٍْ 5 ىو

 هنأ 0 فدو هني 1

 ىقٍبهاشلااهتا نئاف ارب تكف زبن م نويل ن ماوي أصل امو هبلع ْ تلا نع 2 !
 هللا لصاهانأف كالغأب كد لوسزا,تلقف لو هملعدقلا ىلط هللا لوسر تن امن معا ا

 تت ١ ىلا نوت نم هو ثد دذلاكنهتااذ :وءاتلاقذ اهلمقما اهلاىك هوه لسوهبلع ||

 ظ فاقلا مضي ”هلشق نهتم نمو هنمةذمعتسشالا ئهرعبلا طلت ىقتاالدقو اندلا | م - الاو 5 0

 ىهواهوشنااهايا هوز ىدذكلا| سبق نب تعشألا تاس سفق ثني قوفةاذشملاءاتلا تف ل يب

يل_سو هملعهللا ىلص ىدي ًاودبل ءاهمو دق لب ةرننو هملعهقنا ىلص تامو تومرضي | 7 ا 1 0
 نآ

 ظ حلق قارقلا تنام ناو نينمؤملا تاهمأ ن ماتناكو باجل !هيلعب رض تء اة نافرخ ا ىلا ن عوز : 1 قلة نمو

 : | لبق تومرضح هثعاتلا ىشر لهب فان بةمركغاهوزتةقارقلا تزانخافتءاش نم | "يم
 ىشامهنهننا ىذررعهللاقفاهتءا هيلع ةرحان أت مهمه لاق هنعدنلا ىذرركب انآ كلذ ٍْ هما مو انا“: هللا

 هللا ف دلاهو بالا !هياع:برشالو لانو هملعهللا لصالح دامْنيْموملاَتاَهءآنمأ||

 لو ريحة يف ءاج ولالا ان نمأس.ش ت>وزآلو فاس 1000 وزتام لسو هم هنلعأ|

 ْ اهعاتاى د رةخدشنا لب هو هيلع لصنع :وىالح و هزل ر ٌنممال ل اهبل 1

 | ىطارضدلا ظفاملا )سو هماع هلفا ىلص هجاوز أف فل أ دقو ىائحولا ل 0لدقاهوزت ||
 ٍ عزرافوتو ة فعالا قممتالا سامو ىاش ثلا نسما ع نوف فلآ اذكو باطملف م ا

 0 هيلعللا ىلصهلا ميهوذي راح ومد امنا ذو مىيدا ربان سدد اومأ م ةمطبقأا هن د رام

 ة.ظرقلا ةضلزاههلاىرخأو اهنءدقلا ىضر سحب تن بنز لو

 .( را رحالا نمل .وه.لعهتلا يله همد> نم هه شملا رك ذ باز

 ١ | يلعهقا ص همادخسخأ نم ناكهبنءهنلا ىضر ىراصنالا كلام سن لان ىلا نك

 | سنأن عفمدةناك نب نب: رمش“ 5 10 و هوىلاةس .داامدقنبس 7 همدشلب و

 0 همأ 2 2 زمر دملط مود خه ١ هسرد المو هبيلعهللا ىلصهللا لل اوسر مدقام1 همعهللا ىذر

 || سيكمالغانادامقال 2 سس لسع اوسرلا نقاط يدسأ

 ينس يو مكر 3050 بو إزار نوال” + 1١ ١
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 | تاناورلاضءيفمدةتوريضحلاو رفسلا ف لو هيلعهللا ىل_صهتمدلا كمرخيافذ

 ظ مودم ءاعدللا ىل_صهصو راب ن اكسس بو دااعل ىلد هلهتمدخ ءاد انأ

 بح اصناك هنءىلاعتهللا ىذردوعصر هللادبعو ةناملاز واخدقو تامو ريمخىلا

 سلجاذاث امهاناهسلأ ل .وهيلعهللا ىلسص مأق اذا ل وهيلعهقتا بيل 7 اوس

 ََق ل 0 هملع هللا ىلص هماما اعلان دع هنءىلاعتهتتا ىذرناكو موقد قحدنعا ارذفامهلعح

 نمو و 1: من اىورو ألا ىلص هتان بح اه ناكمنءىلاع آهللاىذرىورلا بس ةسعموىأ . ةرجط !لخدي تحلو ْ
 لعذر ال ا هللا ىصهتلذب بح اص ناكه نعىلا هتدقنا ىضر ىو ضاعن ةمةعو ليسو ةيلاا

 ا 1 2 فيا ارعاش ا هدف 1 ضنارفلا و ل>و زعهتلا نت اكباماعناكو رافسالا فاهد و : وفد لبو هماع ْ

 ا ّ 2 ارو ند 1 0 رص وامس فو ول واهس ممعيللاعتهللا ىذرلهي واعمل ارصمىلو هنأ يأ واههقم

 يب و انابسالا نورك ناك لسوهءلع هنا ىلص هتلحار اربحاصكي ابرشنب عقسأ و هنعقلامتهتلاىذردلخغ |

 هللاق لس و هيلع هللا ىلص تانغ :و لس و ةملع هللا ىلصهّئقان ل نب هنعىلا هد هللا ىذر

 هماعهللا ىلصت كس ءامالو“ ةبادج ىيئياصا هللا ل |ورايلاقف ل -رافمق عقم ًانمو وب تاد
 ى هدلىكرا لا ا 0 ٠

 رقونل مل ا هبعنب عقسأا ليسو هملعهللا ىلصبنلا لوييرلاقف مهلا ' امالسلاهب 1ءلبربس ٠ احورلسو ْ

 ل نمويهذعدلنا هتلر تم#وتمتؤ نيقفرملا ىلا نيدءللةنرضوهجولا ةيرض مثلا ىنارأف مف

 2 و هللا لاس: هراوصأ بيس نأ مدن و كدلج اذه سما عقب يك لاقفءاج رص تحلو هملع هنت صراع

 عا 0 - راما : ىدف ةودلاو هند دوملالد ونا و نغاا ضءدىف اهتعىلاعتهللا ىفرةشئاعدقععام_ضمممأاةباآ 1لوز

 و هن ادسملت اوممعامتر ها ىلاعث هللا ىضرركي ىلا نوموهودناقفن ىلعهنءىلاعت هللا ىذر ناكولسو هيلع هللا ىلص ١

 0 انوركذ ف با... تنيهللاة ه١ ءاسنلا نمو مدقن(مم_ةتعاوهللاف بدعي وهوءارتشا ىذلاهنالىا هنع ١
 ألا

 بولا ذهولسسو يلعن اهليقىتلا ليقو حلاصنيىنئملاة دي رامو باررلا ماديراموةلوشيو لير ذر
 تا عادلا هنووذم .«( مهقدعا نيذلا لبو هيلع قا ىلص هيلا م* نمرهاشملا رك باب (

 عداد ةلاباصو نامئ>الا !هثءىلاعتهلناىذر ةديدخ نا مدة: امنع ىلاعتهلنا ىضر هنراح نب ديز لاجرلا نذ |
 ةدجولانارببهليو نا“ انحالا

 ناكالو نيالا كاكاو

 دع نادل لاق ناكو واس .وهملع هللا ىلصهاْنسفَو ومد /| لبق وهماع هللا ىل_هالهتيد و

 هلمقذي "ولآ مكساج نمد اية دتناك ام ىلاسهندإ |اوقوىا مهما , الود وعدالزئالف|

 وا اوماسأ هاو مل_وهسيلعهللا ىل_صهننا ل وسر ح ناكو م دّةناك هو ه5 راحنبديز ابر

 ناكو اطيقناك عفاروب وباو مهنءىلاعت هللا ىذرةمشمملا ةدكرب نعا مانب نا همالةماسا

 رمسلا و سابعلالساالو مل_بو هلع هللا ىلس ىلا هيه :وفاح مءىلاءثهتاىذر سابعال

 نارّقدو هقيعاسايعلامالسأب مو هيلع هللا ىلص ىلا هنعىلاعتهللا ىذر عفاروبا

 ىنلل هه دوؤهنءىلاعتهللاى كرف دوعن نوح .رلادهلناكو ايسراف لق واشنس ناك ّْ

 ةسو ديلا ع نمهفرصمم لسو هل عهلنا لص هارتش ارتشا ةشحن او نادونو ملسو هيلعهللا ىلص

 ْ نويبادح دقو سو هيلع ىلص# لاعتءاسنلاب ود<هنعىلاعتهقلا ىذرناكو هقتعءاوأا

 أ ىفت عرس ل بالا هتعمساذاءادللا نالءاسفلا يعن ريراوةلاناةفرةشحن ا يادن ودادي ورأ
 ْ قل _دو هلعهتنا لص نوهشو 3 رط اةذ- نمنةعضيءاسنلاو بك ارلا يكتف ىشملا

 قصايوتكداسب .دوساذأك جاره حاجزلا نمففاوالا ىهو يزاول نهقعض 1
 غ001|11000100 ]| |]001000ا1225255520 ا  ا  ل

 َت لح و



 371 ا ا لادم

ال هكا انبلا
 بباحن عارم د

ز لازم در
 *ذه تا

ْ 

 د ريج أ
 ِن ")-ىىراطلاىورو دوىوالا

 هنع /
 :هلل (ىذر ىردا دعي ىلا

 ىلع هأاقلا رصلانآركذ دو اه اهدنا احوأكرفر رار هاا ةئيقسلا هيترمسكسا ا 0

 ا يلع هل !كصئبل آ لاو .

 ١ اوك ا 7 و :علارلتق ىذلاو 5 و هقلال اوسرحاقلأ ١ ْ

 | ا تاكودر 0 وةعشملا ىلا ىثملل هللا دمع تاعي رسل المادن اك ذلا راسب
 نأ هملعتطرتمما و هتاف )سو هملعهللا ىلص ىلا 1 وزاهنع ىف اهتدهننا ذر ةلسس مال ||

 و رلمقونا ارب هممسا ناكو شاعامل_هو هدلعمقلا صوتنا لإ وسر مدع 1 ْ

 قاغتهللا ىذر , ةيادتعلل هما لج هنالةثسقس ْلسو هملعهللا ىلصهقنا ل اوسروامعت ا. او |

 ظ ىضرلاهة سقس تن ااهناقلمسال تو هيلعذتلا قدها ل وسر هل لاف ميياعتاقث مهنع|
 هناللءقو لعل ةثامٍةعبس 3 ءنأىلا نب ريب وا ارغب د رقو ذٌدمون تاجوأ ف هنعىملاعتهللا ٍ

 || ىلا ءاغ 5 و هيلعهقلا لضم لإ وطنا اومانا ثريلااأايدل لاقف ذه ةءوحف لبقاف عبسةعجا
 0 كار هيدي و ءرضو معهم قل رطلا ىلع ىماق ا دس ىتامأ دم مشد هسكش؟ ردو

 | ناننو | مو لا نطرأب هيقثاك ىذلا شدا لضاا1 كل ذهل عقواست ال. .قو عدول هنا ْ

 هّساك مون هنعىدأ ىذلاوه لَسوهلعملا لصدنالىاهعيلاستهتاىضرىسرألا || ظ

 ر ونام وهىذلا نسق ةوقااهلءادها ىلا ى خلا وىامدةث اماقنقر ناكسس هنوك ىف فوأ

 لسومملغ هللا لصهللا ل وسر قّدعأ أ مهطع: مالك ىف قوزادساهلاةيرع هرج اوهرك ذمدقتملا |

 ||| هملعهقلا لص هتيدهاىتلا نيرو ةم“أو نيا ماءاسنلا ندوة بقر نيعب راهض حف |
 قصها ل اوسدابهو دوو له نس رست ءغضعرك ذ دو اهتهأاهأ امدنو 'ىاذ ,رام عم ١ ا

 ْ اههعمىدهاسق والا نأ مدقتوهذعىلاشتهقلا ىشر تبان نيناس1 لبو هد هءلع هللا |

 ْ و وو مولا و وتا وخلا ةثالثلان 4ةْن هريسوةيرام تأ نأ و درعا

 07 ةعبارلسو |
 ْ «(نوهلعدقا لمذا كنرهاشلا ار نانا« ظ

 لأ نع ء تدئأم ىلع داك نب 7 رشوة ةنساولاك ل_ىوهبل هللا ىلص هيأكن ا مهنضعب رك ذدقف ا

 1 0 نعي أو نت ١ اوناكم-مثا فار ءال ةريسسلاف و ءانلعااتاقث نم ةعام |
 ظ سس رقنم لسو هيلع اقلا لصف بتكن هلؤأوشو ىرغالاح رسل ا نب دعسبا

 ا ملع وال اوقاف ميكحَر 2 ,زع لع ىلع ناكدي راثمح ادت ىف رد 1 لوشي كانكو ذنرامم ْ

 ٠ ل اوقف اذكبتك ١ل اوقأف اذكندك الوش د ناك اضم ىف و باوصلك مند اوم مب كا

 ا ا تنل موبناك ان 1 ارذلك هنأ ىلع قرت نملظان ١ هسفلزنو تن لك لل

 ا ةاشناثاك هنال هنعىلاءثهللا ىذر نافع نع نافقعولا رقدةقيلسسو ةيلعشللا قص زعأو أ

 ا نآمطاامدعب هيءابب تدعوا هةهللا ىضرناثعهبسغف ناش ةءدماءضرا ةءاض رلا نم ٍْ

 || ل_سو هناء لنا قضمللا وسر تمدق لسوهدلع هللا صقل لوسردأ نمأتساو سانلا|
 1 الا نع تهمامال اوس نال سو هَيلعهتنا ىلضىبنأ!لاف ناش عفر ضن اانأف منلافم تالي وط

 1 تافتأل هارءرعمنين اىلاعتهللااعدو همالسأ نسحو ملل مس مدقتامرخ آىلا هواّقتا

 | هيج 0 واو ةيئاثللدقو كالا ةيلسقلا دمي ل قو مصل ةالضؤا دعاس
 كينان قرالايدقا دعو ا كف وريف نب ن يامل وا

 تسع هي كم ل



 ست يت نوح < تيم

0022-7-7 

 لاق ديزيدوشاو قا نامفم ىنانب ةيواعمو تيان نيديزو ا قوت ظ
 ا ل ومراد ندب ياكل نيمزالم امونعىلامث هللا ىذر ا نيدنزودب دواعمناك مضه

 0012 ا ا ذآ ]1 ]1 12ز 0 1 >2 2 + +<74 120 120 1 2 121 120 1 1 1 1 1 1 1 1 12 202 0 ز2زةزة ةزة ا

 اا
 ني ل ا ل ا

 'ةلاتمتدق ىلا نيىناو هنالق ئثغ تيرا هتاقر م لاف ,هريسغو كوابلا | ا

 | ةاوحا يلغى ناك : داارراصتالا ن م لو هملعهتنا ىلص 1 لأ اوفو هنع |

 ماللاو ةالصلا هدلغ هدهعفن و اؤاك نيذلاءاهقفلا دس اونو ىسولا بتكي

 ىلاءتهنا نظر كات نبدي ز لاف ةيغامهل عال ريغو تول ىفلمو هي هماءهّلثأ السقا

 قعدوم ينم ء[الىنالاك مان انرسلابلعتاثا ل سو ةملع هللا ىلص لا ل اوسر فقرأ هنع

 مل_سوهيلع هللا لصدل ينك اأتنكف همفتقذنعو ناعت ىت 3 ره بقص ىل اك فاك

 هللا دمع نهّللا دمع وذلسم نيدجشوىاةنحاو رى هللاديع و ىصأ علان ورعوهج : مذا

 لوا نبا "ىلانبا |
 لري نا لبقرلسو هيلعمتت ل صهسا رح همشركذ يب بادإلا#

 -» (سانلا نم كومصعت هل اوىلاءثدل اوقهملع

 قوم وملاك ذا جددص ىلا هلمالا ىا ردي ع هول" مس ءوه.ىلعهللا ىلص 4س رحذا همن دعس

 ارهاش هنع ىلاعت هللا ىذر قيد صااركيوناالال سو هلع هلل ىلص هسرجع م مولا كلذ

 نيدن#تو ردي لسو هدلعهللا ىلص هناترك شيرعلا ىف ه.غىل هلا ىذر ركب ىلا

 هفءىلاه أهلنا ىذ ذرةمعش نس ةربغملا وقدنللام ول لب و هءلع هنأ ىلصهس رخ هنعولا ه3

 ىذرس قد معن نا اوك دو ضاهو نا يدءغسو لال وريمخ قرط ضع ةءفص ىلا

 لن وهيلعدللا ىل< هسرحو ىاى رقااىداوب لو هيلع هللا لصوو رح مهن ىلاعتهقلا

 هيلع هللا ىلض لاك ثمن ني -ةعق ةواهتدنص ىف تاك َوأا هللدلل ففى وذغل ا دم ىلا نيا ْ

 لو رد ول .وهياعللا ىلصةلاعدقهللا ل لوسرابان !لاقفتلمل اامس رك لج .رال ل و ْ

 . 0 سرالا فرت سانلا نم مدعي هللاو ى مودي الا[

 «(لبوهيلعمت لمه ف ةوسلا ىو نم هدفرك ٌديٍبان) » ظ

 ىظر باطالانبرعلمعتساو: دكم وس ىلع تأ ادب ىصاعل نيديعسنب دعس لمعتسا ْ

 ش ةليردملا قوس ىلءهنعل اعدل ا

 .ن (لسو هملع مننا ىلص دكضي ناك مهيذرك ذ ديبان)» مي

يءالعلاو دءاول!نيدلاغو ماوفلا نيريبزلاو ةيعسنيةريغملاو معك هلأرقا / مهلا
 || ن

ت ىشن داعم نيدعسن ا مهضعن مالك ىف و سس درعلاب مانو نيد هةود
 ا ٍ عمتك هثء لا

 هللا ىذرم اوهااننريبزلاو دا مول لسو هيلعدتلا ىلص<سرس ةنع . ىلاهثهللا ىذر ةإسم

 || لو هيلعمللا لصدتالونسر ناك بسةجلاراهيلودمو ةيسملاءناإلا ةيالؤلاءذهقد متو

 ( ناكمنالكصضي نا هسفن كالا. ة.ال نامعن ىلا راظاذالسو هلق ىصتاك نان مهم[
 1 قنصل ىدلا 03 ظدوسوا طملسءب وه . عقوام اضيا أ و هنع مدمر ةواحانعأ|

 ياو بق هدام رجا ١
 00 3 9 هد - 7 0 0060 0 007 ا 2277

 12233 م ب سسوس سس سوس سو مسبب ااا 00 5 0 ع سس حس «تسسصنم
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 0 |[ 4( نابع 7 «(لسو لعمق لسد اور انما هنزل 9 2 ظ

 رس .وهسلع هلا ىلصهقال وسر ب مأناك_هذع ىلا عت هللا ىذرف وعانب نتج .رلا دبع مهتم '

 أ أوه وهئاسن ىلع ل_سو هيلعهلا ىلص هم ناكى دع ااا دمسأ نيل اوبااذكو هناسن ىلع ||

 ا مولا رك الا ارصنأ نم ناكو مهتعىلاعتهقلا ذر ردبلهأ نم تامئمرخ ١

 هناقف ا مس هءلعهقلا لصهنسأ ناك هع ىلاعت هللا ىذر ند دولا ل الت وةرضنألا كازإم وه

 فير شل هقئاخ ىلء ل سو «.لع هلا ىلسهنسمأ ناك قيعمو ْ بارتقار سو 1 *"/ىظرركي ىف

 ه(لسوهيلعدللا ىل<هو ةارعش ه فرك ذيبان )* 1 اضم 6 قهءلعمقر.ز

 نبق لل ادمعو تبان نب ناس شب رقرافكن ود و مهرعشا هنع ن واضان ١ وناك نيذلا ان ا 7 م

 م ىد '( سشءةثربو . تاكو ٠ نيعجأ :ءىلاعت هللا در كلام بعكو ةيساورأإا .. 2 هاق هد : .٠
 ل (مسو هيلعدتلا لص هيدي نيب قانعالاب راش ناكن م همفرك ذيبادإ« 5 35 َ ة كسور 1

 أ نب 0 نال ل ٠ ود ياام عزل حسا هللا مرك ىلع مهو ١ لاو راما 11 4

 كلك هنسررك ناك نمدارملالءلو هةءىلاعت هلت اىذرزامفسنب كاعمل اوىا ترا“ 3 .- تفنيالا ر 5و -. 7

 هص ذأ <, ىف 7 ملام

 هنعىلا.هتهللا ىذر ةدعاسنب ” رع وءالاق هنادي ا وس سن ثرااةصقىف مدةتامىفام الق 1 امو هو ف 1 7
 2 . ل ل هب « أوز

 ٠ هقنءبرضاأأ نا ل دامتعهقائنر

 1 ١ دنا معهللا ا.
 .0 و هيلعدقا لس هوذؤمهبفرك ذيبا)» هنإأ 1. د اكاقل عج نيا

 انيرامعلوم طزقلا دعسو دملابا همءىلاعت ايو تمر مانباو لالب مهو : 0 هياحوزع 9 0

 ارادت رقلا لاك نمو هسيفءراجتال ظرقلا 4لمقوما.ةي امهتءىلاعتهقلا ضر || ٠ ”يفناكلي حن
 ثرولانيدابز 2 لسو هيلع قنا ىلصدي ديبي نذاوىا كم هم ىلاءاهقاىوذر ةروذحمأ *”جاوزأن و 111
 : نيزعلادبعد ريالا !ذكواذهد ربالفهناذ ار زكتنملصالادا ص لاقي دقو مدة:|كىادصلا 7-0 ةشلات ره 7 0

 .٠ ةدحاوت رمل سوهيلعدللا لصةيدينيباضيانذأ هنافمصالا نبا ةئاكذا هيج را /!
 ه (مونعهللا ىضر هللا: نورمشمملا ةرمشعلا هبفرك ذيبان ه | تافعوباطلادمعن .ءهللا

 ىلاعت هللا غر حارخل 1 نبماءةدسعوأو فوعنب نوح .رلاد_بعو ديز نب دمعسو ' -معهللا -

 ش لاّقذ تبف مهضع: كلذ ملأ دقو نيعجبأ هنع :

 ادعس ضز وع ةست 7 دج ىنلا دعب ترس ها ا هاو هيب تار تاي

 ءاقااناو ىرهنلا وةحلطو 3 صاعوربب نلاو دعسو دمعس 0 2

 يي ديا ل جا رثسانب صاع ةددنعاب | مجضعن طقسأاع :روىاألا

 اننكفيب تبن 3 ١ ادسسمرغ وهو هنعىلاعتهنا

 1 *( لو هيلعمقاا صر ورا وحهنشرك ذيبان) *

 رفم> و ةزجيوةعدرالاءا ل1 مهو فص ولا ادهجا ورش انيذلاءراصنأىا "هله هملاءاحلا
 ةحلطو. صاف ويلان بدء_سو | ةوعنب نجح رلاد دعو نوعظمنبنام<و : ةدضع وأ وأ

 هلال سرعبا ردبقالطادسونإ رلاو»لب فصولا اذ مذ رهشوهرثك اوهو رن هد او

 5 ريزلاو ةحلطو ىلءو نامءورعوركبونأ ةهيبالاو هنن يعور ى*امديعير 2

 اان طعام هايم فمها لو هبلع هللا ىلص



 ' اكل

 ١ 7 2 سو هيلعمتا لصدحالسهبفرك ذي 55 بان)٠ 4 52"

 ةمسىسفل !نموةعيسعو ردلان موةعسلاف ةومدسا نمل و هماعهّللا ىلصدل ناك .

 امأف نانا دوفلا نمو هنالثبارسألا نمو نانثاحامرلان مو هاله سارتالا نمو

 لو هءاعهللا لد هنر وةنلثم'ان ع ةنك اسوؤ روم ل وف أمل لاسقي فسخ ف ودعا

 ىابضملا هللاقيفءسو نسا ىلع نمهنا لاسق» وىا هس : دملاهيمدقو هسأ نم

 هملع هللا ىلص ههس وادع هنعىلاعت هللا ىو ةدامعْنن دعس هلا هبل سرأ عطاقلا

 هبلعهللا ىلصهةعرهظلا تارقف لدم هظسو ناكر اةمااوذهللاّقي ف سورديملا لو
 فاقلا مب همهدسق .ةوهتعاف تناك ارفاك رديم و لل-ةئلنا ون صاع تاكردبم و 7و

 ماللا ناكسا,هتفلح و ةحومفم "هلوهمز يع نك انسة ست ةانشممت ةدل_ص .ومارسكو |

 بو رخلا نمي رف لبو هيلع هللا ىلطهقرا يال اكو ةضف نعل ارسكب هتقالعو اههنذ و

 ةمادبجلا هل لاس د بف فسسو ةيعكلاا »تعدت وذدمت درسو ةدن د> نمو بص تالا و

 ٍِب ركد دعم و رع فمع وهو برعلادئءار ومش هناك مع ١١ناكساو ”هلمهملاداصلا عب

 مس .و هماع هللا لصيإ معّدسا ثمح صاعل !نيده_بنيدلال' لسو هدظيت لسنارحأ

 فاسو ةيداب ٍءلانعضوم ةعلقل اح ربجلاةيسنماللا فب ىلقلا هللاش ٠ فيسو نمل ىلع

 نمةئالثا اءذ#هوتوملا وهوةنكأس تختتاننم لمسمملاءايلا مب ف يمادأ لاقي
 9 مهل هملا نيا مظوءارلا ع فن دوس رل اهل لاقي بق فيسو ن وذا ثلثم عائق حالس

 ىتلاةعسلا فومسلادحأوهو ةيرضلا ف ررةدسنو بسريىاةدحوممتةنك اسواو

 ءاح مش مو 1 اركب مدحما ل لاةيفقمس و مالسل ١ اوةالصلاهماعناملسل ساو اهتدها

 ساغلاهللاقي ىذلا ىط مص ىلعنيةلعماناك امهو عطاقااةح ريت ينل دعةنك أس
 عو ردلاامأ و للفلم سجليخ عل ئداابخةنمبضقا|ه4لاق فداسو

 هّللا ىل_-دديلا اميل سر اهل وطلةمدملاداضا أ ايوءاقا مدل اوضذا!تاذاهال اة ع عردو

 ىف و ديد نم بد هك و ىار ديىلاراسزو>.هنءىل اعثهننا يضر ةدابع ني دعس مل ,وهملع

 ناكو ريعشا|نماعاص ننال ىلءىد وهيا مششلا ىلا دذع لس و هيلءهللا ىلص اندر ىلا

 هرخ 1قىو ةشفتعة عملا نيشلابؤ واول رسكي حاشولا تاذاها لاقي عردو ةنسىلا نيدلا

 رفدلا و ءاةلأندب , رقسأ اهل لاقي عردو ىنا وحلا تاذاهللابت»ع ددو "هلو_جعمءاح

 نيسلامضب ةيدغسلا عردلا هذه هظفحأىذلاو رونلا لاف غو ردلا هي عنميعضوم

 لاَ ءوةضفلااهالاقد 6 ردو 03 وءةم ”لمهم لادم ةنك ابل اةهملا نيغلابر هَ ”ةلمهملا

 دوادعرداهملا لاقي عاةنبقىبع وردنمام-_هوةسر .ودفمهلمهأ ا نيعلانةيدعسلا اهل

 قبلا اركءلااهل لاقي عرذ ١و مدقتاكت .ولاجلاشةلامتسا ىتاامالسلا اوةالدصل اهل

 - ن.ةلاامأ ود اهتم هوه كلذ اهل لمق فاق مث در واكمل دونم ةنك اسارمتةر وسكمةيقملا ٍ

 حالس نموهو ”ىمقااهنمدخت لامك ارصت نموهو طحوش نمءاضرمأ ١ آهال 7 ١» سوقف 0

 0 عع سا اهل لاقي سوقوءاخورلا اهللاقي «سوقو عاقشق ب[



 || اهللانقي ةيرحو ةعبتلا اهل لاقي ةيرق بار اامأو شلال غدوتلا عدقتب ىلا 1

 ْ منو هيلدا ىلض هب هيديزيب ركتصرتو هنعىلاعثهللا ىضرلالناهلمكدمعلا مون لسوأا 0

 | نيح لسوةءلعمتلا لص هلثاكو رمال اها لاقي ةسءاخنو رهملا اهل لاستز ةعيارو هدفا ل

 أل لو هماممتلا لصال نآكو ىا ثا ءافاكناهلوادتت تناك ىذلا وهتضقلا اذهو لق | هل

 غوبساتاذوأ || كاما
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 0 الاقي وءادو زااهلاقيسوفو 0 د ترسكمابسلا لاصغأ نمو قسقلاهنم ْ
 ْ | سوقوىادح ا مواهبستقدت ها ىلا ىفوىلل_ءقاهتءفراذا اهتوص ضافغال م ويكلا | ١

 | نوودتعت زي حالسلا نال ّق 9 لا اهل لاقي سرتف سا ارئالاامأو تادسلا !هللانتن |
 ْش باةعلاثتاهل لاةءسرتو فاقاا موقوف ةةانثملا "املا عفو ءاقلا مدد قفاه لاق

 || لاقي عرق حامرلاامأو بهذا ءةفر ةيبرشلا كت سوملاعتقلا لس عض وق شكوا
 0| وو ىؤوُملا نمواؤلا رسكو ةئلثما"انل ناكاو ملا ما حدو ىتملا

 ١ ب عالس نما باصأ حامد ثالث وىأ لةةثالو هعض رفا هن دو»اقألا نال ةماهالا |

 ||| لصالا فو ةدوةةمذونم ةثلثلاءائا| ناك او ملا ضن ىثملااهداللاتي عامذمق

 أ وتكرر 2 2 لاا هب اج لاق هرتخلا 'اهللاقإ 00 6 ايبا

 الا يا و 5-7 لاا ردع اتا لعاعلا ره 8

 ا هملع هللا ىل_ك رديت لمت تناكفريبخ نءهفرضام م وهم هلل ىلص هن ءاهذخأ 00

 قرا يىثهلسوعلعهقل لصاكو ف اءاغسا ايلا لسيناك اذكوا ميلا ىلدإ و 0

 ا ناك ٠ نقدا ىعش هريسعي ىل_«هي ديب قلمي و ةيوشعريسسب رثك ًاوأ عارذ ردق هلو 00

 ْ | ةوشسْفملا عاطل وش نمبر ل سو هيلع هللا لص 4نأكو تال -وصااك دفء مءسأر :

 1 | ىصعن مهد هكسوام ىقو ذاصلا فو هللا ناكساو يملارسكسحب ةر صنع ا

 1 أ | لءعامى مو هد وح عد ودنا امأ و تيسءلااه] لاقت و ثوحر غأا ىهكت ع رقموأ ْ

 ]| ةدد شمة هللا نيشلابو يملا عشوملا اهل لا ةبةد وقل ةو فاعلا لدشمدر لان مسأرلا ىلعأ ]| "
 ا ةهجلل نيفلايو المهم نبل وبلا اهل لاقي ةدوخو "هلم وللاءا1و هَ وهفم ْ هص

 ' «([وديلعدقلا صدر عبو لاقيو لش ةفزك ذي ناثإ»

 ْ نك ونانثث * زها نمد ناكوتشلاغيهل تاك وسشأ رأس س و هيلع هللا ىلصهل ناك

 ا كسلا ةللانقو شرف ل سوهنلعهقا لص هسارفأامأف : هنالث بوكرلا ةّقغللا لالا نع ْ

 || هارتشا ملسو هيلعهللا لاسدكعلم سرة لقا ىقودي رجةدشا ةبايصااوءاملا بكس هش

 داضلا في ىاسرضلا فار ءالاد_:غهوماناكو قاؤأةرتشعيىلازعا نم ْ
 8 رلا ريسكو

 ١ الشموس واف ض اس ىهو ةَرغدلىأّرِغا ناكو قادنائسلا عضال ءسهللانيسلانو أ

 7 | هللاقي صرفو مهد دوسا ناكرنثالا نبا لاقو ةر + اوداوسل نيب ىا انك نيعلا قلطأ]

 أ 0 م لا نمذون أمل مز كم وع ازجترلل أ



 انما

 1 | لو هءلعهللا لض4 لاق نا دعب نيتداهشب هع زخةداهش ل عشنا دبش نع تاهل او |

 م7 أ نمل بو هماغقلا اطلاق تنين داجشلا اذ وس نيداهنشا اوذتنأ لسو هيلع هللا لص

 ١ ظ ىلعس رقااذر ل نوهماعدللا ىل_صةناءاس نكل هس سوه هءاءد شو اع رخالدهش

 ال[ فيسألا هل لاقي سرفو اهاجرب هلئاش دخل نمتصصأتاهيذ كل هنا كلرانال لاقو ىلارعالا |
 || ىا هلوطا هنئثؤي ضرالا في ناك هنال لعاق قمع ل .هف ةموعذملا ماللاو ”هلوسهملاءاطاب |

 ||| ةمهملا ءاهتاءلدقو ارغصمماللا مضب ؤه لمقو هتفرعم فلي ناكاهنال ليقو  اهيطغب
 || نمو رعب ةورق لسو هيلعهللا لب هلادها سرغل اذ هو رثك الاوهو ماللا حث عم |
 مهاوق نمذوش أم مدقناكسقوقملاهلوادها ىأزازال ا هال اتقي سرفو ماشلا,ءاقايلا ضرا |

 هي ظ || فرطلا 4لاسقي سرفو كل ريغ بقو اة ابزاز اب
 هل. هللا ىشرة..٠ , ||| هكلاستي سرفو لمانا نمددلسا مب ركسلاءاقلاب وءارلا نوكسو "ةلمهملا ءاطا ارمدكيىا أ

 وس جبس ورمل
 ا

 أ

 أ 2 هوه ىدر4< ١ ع 5 1

 4 اقءقر زج ؤ 2507 1 هللا ىذزىراذلا م لو ءيلعهللا ىلص هلماد» ا رقشالا وتممكلانيب وهودزولا ٌ

 ! : !نمس : عملة 1 "| ىا ةصسالاةد سرفو هنءىلاثهللا ىطدرمعأ لو هيلع هنا ىلص هاددأ و هنعىلاعت |
 : سيرك مر || دءورومكلاوهاده ىرإلا عب رس قا هلوهألا اذا خدوةدسوملا ناكساو نيبسلا عمي | سانا 0 0. 5 3م ١ 1 »ب 0 . عا + 0 .٠ هر هدا

 نانالاقفارعزاج ٠ . || دقو نيرمشع ىلا لبر مشع ة بج ىلا اهتاجيلصوأ ف كل ريغ لو هملعهقت ا ىلص هل شف مهضعد |
 ركب 0 1 ا || قاهانسرشواهانرك ةدقوابيف لاهو هتريسفرمشعة سهلا امس ىطاسمدلا ظفاحازكذ | و

 تاياور ضعي فول ص ظ لأنك . كيم لاهف فما نمنامفدواس وةءاعهلثا ىلصةح رسناكو ليش تا باك اياك ||
 هقايشر ةشناعإ ..ل دم | - لو 20 ص هنأءاح ول هللا مءانلا دعب لس وهيلع هذا 02 هللا لوس لا

 ئاج او هم ١ ذا ١ ْ ! هللا صل ةفك هلق مكب مع هللا وسرابدل ل قة هضرق مكب همنمعو هب ركموة م رذهح و

 ُ هناالا هو / نا ْ امناهتماىفىا سرِملا ىف باو رقو للا قؤيتاعمال لا هءاعلب ريج نال بو هيلع
 الجرد 4 1 : قع ْن وناعماهاهأوةما.قلام وىلاريختا ايضا اوىفدوةعم لدجلاا لاقو اهتسام .قاباورىفو
 ' تاوامإ 8 7 مرر ىلقف ةوزغق سو هلع هللا ىلس هنأ ارث ددقوىا ها :دكربلابا اوعداؤاهيضاوم اوذكاهيلع

 (ةدقتف ناكير 4 يسقلا هياعلب ريح لاكي رديامو منلاةفكثادربهرهظ بع هللا ل وس را ل قفا درب ساتلا قيد رر| ٠ مق | ةرهظ مسك ل سو هيلعمقلا ىلسص ل عجو هريع هيلع قاغق فرطلا هسرفولاماق كوب
 ضل ة نموت. حبس وهؤ هذعىلاهتهللا ىضذرىريادلا مع ىلعتلخد لاه مهتضعي نعو كل ذيىنرهأ السا

 اطيز 1 واقي دا لانغف كريغاذواناك امريمالا هيأ تل قفاريعبث هسرفل قلب هنا بوف س دق !تينريمأ
 قكدىنلان اولا كاةرا || قاعي تح هي»ءاج اريعشمسرفا قن نملوبقي ل_نو هيلع هللا ىلىهتالوسريتسعسلا |

 الفي, د0 :7هبلع و || سايق قابس للا رمضوإ سو يلعمقلا لضناكو نحوه لكبلهقا باك هيلع
 راصنالا تأ مو هملعمين ||| اهدي نا سحأف وامشعوةودغاهيةسرمأب و ئئدعبأش سيايلا رغم !اءاهراجشاب |

 و 0 اداء وري | لسو هيلع هللا ىلص ةلاغب امو تاطوشلاو طوشا ا ىرخلا نم اهنمذجوي وني سه موب لك ا

 -ههق/لو.., || ليقو نةنقاالصالا فل دادلاو مدة: اكسقوقللا هلاهادها لداداه!لاقي ءايبشهلغبف |
 مالمالاىفتيرؤر ظفلنفو: مالسالا ف تيكر لقي لود ذبهواووظءلدقوذفانقااركذ
 ناكفامازبا تمهذ سن شاعوزافمالا فوة دما ىفانيكربل_بو:هيلعهللا قص ناكو

 .ييص ا 3 . 2 ٍ 0 لل تاي

 20 وم 3 و 55 هذ

1 



 0 توق»رم
 ثعينيف 0 اخوك

2 
 2 غلا :

 97ا تن ردوا ا

 ناثع 031 اسا را وللا * ههح سلق لعاب ماع ناك و ت.جوريعشلا اهلقدي ظ

 ندم اههئعىلامتهّما ىذ طرزي لا مث 8م نسملاهْياىلعدعباهكر رو هنعىلاث هنا ىذر

 |ةدحوللءاتلاوارك ذو أى" تناك لههتن اهحرحالصلانبالّمسو هللاهجرةيقثملا

 لح راهامر و اركذ تناك ا سنأ ىلع ثيدسلالهأ عاما و مهضعبلاف لوتالاباجاف

 22 هرهظ ىلءاهءدرمت اهانثفةءامءحرخاف تنباال-تدمت ١ رادعوا:سرلدادإ

 لسوهيلعمقلا لمقال وسرنأامستعىلاعتهقا ىضر سابعنيا نعو اهلتقفممسب أ
 مو هيلع هنا ىصهلنأل ]وسر وانأتاتفّمفدل واف وصي هنن اقةلسم اهءدوز ىلا دعب

 َآ ظ5 13 ىاد_لعاو رعنورعهلاهادهاةضفاهأ لا ةد"هلغب وهنا ىفددا مث ب كرو

 لاو ةضفو لد داغبلا ملم وهيلعهتنا ىلصهل ناك ىاطلغم ةريسف و ءاقللا لد ع

 الأ فو ةعم .بىلا موهضعباهاصوأو ىا هنعىلاعت هللا ىضر ركي الل مو هيلع هللا صاج وو ْ

 1 ةنليالاو كلوت ةوزغف لابو ماللاناكساو ”هلمسمملانيعلا ب ىاءلعلا نيادلاهادها

 الأ مالك اذهىثاكلادنءنمى :رخآو لدنلا ةمودن مى رخو ىرسك هلاهادهأ هلغبو

 هيدوقي لسو هءلعهللا ىلصدتنال وسر هلذد بح اصناكه نع ىلاعثهننا ىذر ساعنب ةءّةعو
 دعبةيواعمل_.قن ماهل اوثاكو اهبف و رومهريق ةواهتفارش: نفد و رص؟ىف و وبورا نعال ايف

 [|| هنعىلاعتهن !ىذرم اعزب ةبقعن ع ودا نيةلسعاببعف رص مم نأ .ةس ىأ نب ة ةيشع

 الإ تخفاف مثالاقفلدلل !نمةدمهتلس ار ىلع وهو لس وهماعهللا لصدللا ل وسر «تدقلاك

 كءاسارىلعو هلثال وراك دك م ىلعأ هللا ناصس تلتف بكرا لاق م هنلح از نعلزنذ

 | لوسرىدعا نت ن> سارا سم كلذ تددر وٌكلذ لمه تاقنبكرالاقف ىف صأف ظ

 | ل-سوهيلعهللا لص هرجامأو عاتمالا فو هرك ذهتلح ارت مكر رذل سو هملعهللا ىلصهننا

 | ناكو هلثاف طاغو ةهماانلقو ”هلم-همل |نيعلابريفعهل لاقي راج ور وفعي4لاقد رام

 [|سق ةوقملال قوى اذاللاو رع نو نفةلداد- هان والاو عادولاة ف ىفتامو بوشأ

 | هجر ىطابمللا طظفاملا ريس ف اذكو رع نبةو رف ل قو سقوةملاهلءادعأ ىقاشااو
 ةرفعلاو هللا

 وهيل عهللا ىل_صءتنا لور ىلع اعزب ف هيلا

 | نامه وةعبرأ ىلا مل وهم ءلع هللا ىلص» رج مهضعل ل وأو ىاةريغلا ىه

 رييخ ىف سر هيلعملتا ىلصهدجوار وعي ١ . ىو
 ح رطل بو هيلعهللا لصىبنلاتاممول هناو

 ا

 | انييفام هوهءصقتمدة:وتاك

 ْ اهالاقي ةقانو ءاوسقل اهل لاقي ةقانفا بيكر ناكى لا ل سو هيلعدقلا ىلصدإاامأو
 نيلسملا ىلع لال ذ ق شف تقرسفقدسنالتناكى نا ىهوءابس عل اهل لاقي ةقانوءاعدولا
 هعضوالا ايندلا نمأسسش عفريال نأ هللا ىلعاقح نا لس .وهملع هللا ىبص هللا ل وسرلاقن

 ا ءايضعلا هذهنا لاش دو لدو زرعشاهعضوالااذدلان ءاسا وعد ةريلسانلا نأ ةباوة فو

 ىلا نا لمقو تتامىح ب رشتلو لو هيلع هللا لصمتت' لوسد ةاقو د كون د لك أت

 1 اهدنعتناكىذلا اهحاص اهب قيسيءابضعلا تناكوءاوصقلا ىهتقس مم قيسنالت ناك

  موهةااوهوةدحا ١ اوةقان ءأ معمأ هيالثلا هدهنا لمقو حالا هقب ةقب اساها لبقمت نك وجالا

 . || ءايشعلا ىهءاوصقلا نا لاق ثدح هلا هجر ىزوملا نبال كلذ ف قذاوموهو لصالا نم

 76 ىثو

 20و لع يك و وي ع ل م



 اماومه-ظعءبمالك ىفو .ةدحاوءاعدط اوءامضعلاوةدحا ب 0 لسقو ءاعدولا ىه 8 7 ْ

 دو «يلعهتنا ىلص هنأ فان الف ةدنةلل ىأ اهتمام كلم لو هبال للا ىلص هنأ لقت .لذرقبا 1

 تاكو معأ ةعمس ل قو 17 هامل ءَةذ سو هم و هيلع هللا ىليص هئعامأو ىقيلابت ادن نع ىعض |

 مل سو هءاعهللا ىلبصهل ناكو ةهكربا هتاف غلا ١ وذذعاءاج واهنء ها ىذر نع مأ اهأعرت

 امنا اولاه امماهان عاعفامل اقفذاث - و هملع هللا ىلص# تنام واهتءلب رشد صخخ ماش ١

 هللا نين, ١ ىف هعمتسناكو و ضسالا كيدلا )سو هماع هللا لص تق اطال الت 1
 «- ومر . 5

 ثاسنالا نإ 2 هيحاصراد سر هللاوىودءودعو قد د ص قي دصو قندص ضال كيدلا لاقو تيبلا ١

 وا «ءوا 0 اولو ءاحد ةو اهفاش نمارسشعو ايدي نب نءارشعو اهراس نءارمثءو اه. عنع ارشعو ْ

 اوصاّوو 12 هان :] تاريودلاالورساسالو ناطم اهب رقيال ض- ١ كب داذارا دن اف ض-الاكيدلااوذنعا ا

 . 04 ١ هي« م ْ
 هللانزإ ل ىف تاحلاصإ| قومركلاد :امصنعنملا -اىهلتامماقوكتود ىف صيصاقا ا مالا ادهاوذةءاواهاوسأا 57

 2 2 وهالا عر ف امندلامانأ ن ءريستلا تاعاسفرعاالقز درا ناطب تاق سم ب رابلاهمدآ نا نا رولا ْ
 هايج م١ يا طبعات يب الو مالسلاهيلعمداهذنعا نسادلوا وهذ عيستاا كت الملا تاوصا هعو-اواكيدهللا طسهأف ْ

 هءاغمززا , 1 'ثاذ هلادج هعيحستإ مدآ بسيف ضرالا ىف ميسا مسلا ىف نمم مدسقلا عمماذا كيدلا ناكةقلللانم

 منسم 1 ا 2 «(هريغاعقهكراشن اوةرهاظل السو هءلع هللا ىلصهةص فرك ذي بان |
 صر الاى قى بءهاأ ن 0 7 ةالصلام-ملعءاسالا د اسحا ىلا هللا قاد 5لاه |
 و هه نإ ه ص :
 0 او مكع 0 'ل-بوهماعمللا ىلض': دسأو نوواة:مكلذ ىفمهو "ل ءاكلا سفنالا لوط تخلص ٠

 هوم نسدلا 0. ا كلكعدتا يذر سن أ ن نءوادس> مهاءكحتضاو احا سءاسالا |

 ثامكل / 76 اخرا الار تناكو هن اتوصو اهو مهتسحا سو لعمل لضاثينثناكو توصا!ن سد هولا ١

 هجرةبزءهل !بحاصريشي اذ هىلا واهةئاقسكردتال ةرهاظاا ل و هملع هللا لصاتافصا

 ١ ماو هلوقبىلاهثهللا ||
 ءانملا موحنلا لثماكس ه» ا:!/كتاتصاولئءامنا

 ١ اعلا ىلص مدورواهمنء هللا ىذ رد.عمماربخ َْق 1 و ةملعهللا ىلصة:ةصضعن ماقتوأ 4 7

 ّ مانا تأالاةصإ يوب ىاامتفمامكل .اك هبال سوه اهلنا ىلصىدوو سأرلا ىاةماهلا م هذ ناك هتان سو ٍ

 سدأرب ود ,هيحو قناكلاورددلا هلم رمقااكههسو' ل؟ ال نومعل اورودصل !ىفاوظع ا

 هللأ ىلههللا لور نمن سا تي رام :عهللا ىذزةرب رهئلا نو متاكملاالو مهطملاب ا

 وأ ىذر سا.ءنبانءعوهيدجو نم ىرتءاورفو هوى ىر سعشلا ناك لو هيلع
 : حارس عمم مد لو رسمشلاوضهءوض #اغالا طق سو عم و هماعدقلا لص مي لاوهنعدللأ

 لاذلاو ني-هثلا تشو مما ضب بدشملا نمرصتا ىهثأ حمأ رم !اءوض.ءوض رلغالا اظو

  2عوب رملا ن نملوطاو ةفا2ىق ل ؛وطلا نام ماامظ#م در ز وىلءةدو ءمةددش هن ةوقملا ٠

 ْ الو طغمملا لب وطاان لو هملع هللا ىلصدّننا لوشر نكي له ضو هنا مرك لعن ءولاق

 ئ ىأ قالا عمت .ةلاددرتملاو لولملا يف ىهانتا ا ظغمملاو مولا ةع رناكو ج درتملا ريصقلاد ا

 : سا !!نمدحاهشاعن ملا درعصقلا ١ هللا لص هللالوسردهلاطالا لوطااىلا بسأل

 ' مظع ريسق ال ول وطالىاة ةهد 01 بقل وهيلعدللا ىلههللا ل اور هقراقا ذا وةملع |[ ا

 2 0 تهد

3 

 "كل لص 0 1



 ناالاّضص هوما

 ةسقلا
 35 هذهركز دىف 3
 00 ىةرسا 5

 اوهللاد.3 كلا

22 

 قاقمماع ءىذلااري اوضقدقو تب هل

 و

 لهاىذأ |
 ىثركمل

 06 انوع اوزواحتو

 و 5 طامص ادا | -
 دممعل نب ؛مم دارا ىبيعو

 محمغاو هتاماوو

 ادالمقو هزوه اف مولع

 : ىكعهدرتنا !بحا.

 1 1 وت روسو وويل وبس 000 ْ

 ْ 55 هدب دونا" تنمو بة . مناك امىلعل را ٌ

 ةرضخ قولان أ لمقدم رضا قيءالايدار 1١ لق :و ندماا نمد وثلاهنعفشك ام ا

 ىفو هعساو ىانيببللا ضافمةياور فو ىانيرمجا عساوةمدالاديدشىا مد" الاءالوءانملا

 3 لاهمتهملع ثا

 اوسنيماهطا زا ال“ ال دقوا حيارسسا هناك نمملسا ىلج | لسو هلع هللا ىلصأ
 نع 8 ىلا ظ ىثركم -مئافواصنالا 2

 و2 تالدو اوامهندب وصاح الح اى هرعس ىأ نيروح توردمدرززو|' هيا ا نماهايق اق, ًازوص كلذ نالافانمالوام تدحاحال شالا هتمامهرعشى انياب نورقمددووأ|

 ' ققدنملالا نيمال ةراسسد هم سأح نيب تناك تال ةوسر هاا ع نالئارلا يس<توكيتا ا

 ْ رونهلزيةرعلا قدي اورتقو ا ديد! هطشو فوئاهطسسو عفن ص هل“ ءاسىا نيئرعلا 1

 | لوشا ءاسدقو ةرجهينعداوسف نهوهو لهثالا هلباّقي ونيل داوس يعدلا مهضع) ا 10 ا سرللاب

 |ىانينسلا ل ئاذباو رفو ىامدقت 6 لو هملع هللا ىلا صهتوبتتامالعن هدعدَقلا ْ

 ىلا ترظناذاهبءهللا ىذررباحن نءو ةةلخنيعلا بده داوس ل مكلاو نينيعلا لك | :

 ىانيدلتا لس لكلاب با ملك هينيعفىارك !تاقرس وهيلعدقا ىصدقلا لوسرأ[|

 ١ | ىهوهنقرقع قع ظفافو هتسقءتقرشلا اذارعشلا لحجر سأرلا م ةي 8... ..ن ْ

 أالاو ةقورةماهاقي اىااهقرفابسفت تاذنمتقرفنااذاىا قرف صوةءللا رهشثلا |

 1 || لاه: ةردووهاذا هنذاة مد هر عش 2 رواد ملاهقرشي ماهلاح ىلعاهك رتئاةصوقةءماهك رث ْ

 1 هنأت ضو و ةجس هناب فصول سو هملع هللا ىلص رعشن أ ثرداحالا لصأحو ةرفوهل هج ىأ ١

 ىلءلزغي ىذلا دة او نذال ا ةمصن ىلع لزب ىذا ارعشا اة مال ات هرسسقو ها هنان دوو ةرفوأ
 ا اذاه تافإ والاب سم ل |وطد ورصد 30 .و هيلع هللا ىلص» رعش ناك مهضعب لاه نيبكنملا .

 1 اهنع لزئمالةرانوهنذا ةء كش نع لزتف ةرائ هريصقا ذاو همك ةمىلأ لصو هريسة ن ءلشع ا

 || ل--رالوتد وعلا ىف و غاامىا ططقد ع2 سل لد و هءاع هلل يس صد رهش ف صو ى ءاجو 00 مثالا هنإ 3
 1 ىلدهللال وسر رهد ناك همز رك وعو ءءاسام ان .الف ةطوم لا ىف غلاف ىاأ طي طمس ا انشا 3 0 ةكملف ادغ

 || ىارت ادغوب عب را لو ةماعلا ىلصهل ناك اهنءهللاىذر '"ىلاهمان ء واطيسل سو هيلعهقلا ١ 5 باث د قو ىِح

 : مدقاهجر يقل نيافاذك ىرسبلاهنذاو نية ضنيبن مىعلا هندا حررت اة :

 ٍْ ضب آىأن زوال ارهزأ ىهتنا تاره عد رأالا فد ه رمشلا هسأ ًارإ_سو هملع هللا ىلص قلع

 أ تاك ةباو رىف ءاح مث نمو رع أ ناك ةياودىفو ةرعسلاندارملا ى ءوىأ 5 ةره-< ب رشم ا ك1

 ْ ىلا هضاب ىا كلل دك تاكنم ىلءقاطت دة ب رعلاثالدرع٠ىلا لسو هياعدللا لص هضاب

 ا امسك ياو رو سلما ىااتلصلبو هيلع هللا لص هللا لوسر ني مج تاك هناور

 ظ طيبا رعلاصتاكد رخأانرقاا اوىاويبلا وهوةحر ةهسيجاحْيب ىانرق رقريغ

 | ىقا عقارب ورهظةامدقرعلا كلذ ”الّثءا تضغاذا ا بضغا|هرديقرعامهيرظ ءءء

 مالكفوزيةيعلاداوسديد_مىانيتيعلا يعدا اعف ىمىأ م ءاهل أي ند همس عل

 | نتكحلا ىفتناكوت رجل دو هياء هللا لص ه منع ض اس ىفىانيتسعلا لك او نيذبعلا

 «نغهللا ىذر ةربر هىلا نعو ىانئيعلا رعش ب دهلب وطصكا راقْمالا بدهاامهعسا و



 . دول انة علاف هل ادم هع 0

 ىابْم!هعساو ىا مهلا عسلض عافتراوءومت هب دخ ف سا ىا نيدلتا ليساةياو دقو |[

 نال ا و ب ؛او رف انانئلانيبام فرغم ىا نائسالا هما هوذع ودرب هقد 7

 روتلاك ور ملكي "اذا ناك ايان ل1 قاربت ياو رفو تامعارلاو اءانثلا نيرامد_عامت ريغ

 ىلا نع و دريلاك هلاثلسا تناك ضخ اذاىا مامغلا سن لثمن 0 تو يانش نتي نم حرص رد

 ا ؟ا ملف هلك ر طعلا توعم هنعهللا ىذر سنا ع نعورغتلا نس هذءهللا ىذرةرب ره ظ

 لوسرناكة باور واه رعشربثكى ا ةيعالا نكس لو هءاعدللا لد هدهكنن مبيطاأأ]

 لو هيلع هنا ىلس مهل تاكو ءااانا وح رسب ناكو ةمعللا فاشك لو هيلعدقلا ىلعهقنإ ظ

 ىل.فلام ظوالاعت : وذي رخل !ةافحطسلاروظ ع نم دخت ئثلءقو ليدااوهو حاملا نم طشم ١

 ناشف ارا زمح نتمكن رةم4ناكوئا انهاذا هس اوىا اضياحاع
 (نملاف لبو. اع هللا ىل - صهنلا لوسر نا «فءدهننا ىذر مقرا ندب رن عةاك-كثملا فو ظ

 هممط شضرءن مشار ما دهب «لسو ةماعلا لص اكو وىاائمس دلفهيراشث مذخأب !

 اللا هلافو ىف نام نإ قسط سا فءابر ىرم!ءاحام كا ذ ىفان. الدقواهأ وطو

 َن قى هسأ ارنشد راكد ل_سو ةماعلا لص ناكوةن علا قاح وب راشاا اوراؤظالا صقأأ

 د عقلا راك ملسو هاعهلللا ضدنا ل وسر ناك ظفاىف وىاناهدواتاءز باث ةنامث ا

 ءاضس . ةرعش نورمش هتماسو ءسأرر عش ىف سدو ناهدوا تاي ز بوث هناك ةيوث ةيئاساعرب

 او رفدم هيعدصو هس ةدء ىف ناكم سو هملع هللا لص ه2. بدش نا هم هلأ ىضر نيا نعو

 هللا لص هتف فنع ىف باش ىذلا ناتاءاورلا ع وهم نمفرعهللا هجورح نبا ظفاحلا لاق
 وناهللاةذاهئاوخ اودوه ندد ملسو هيلع هللا ىلصلاقو امريغىف باشا. هرثك السو هراع

 سدا اذاو لئاسلأسو ةعراملاو ةعقاولا لاق هلال وسراب امتاوخاام هنعهللا ىذرر ١

 او ||| اذاونولءا_:يمعو تالسرهل او ةعقاولاو دوه دشتي اورىفو ةعاسا!تبرتقاوترروك |
 | ل تناك مالالا ف ةلمش با * نمرود سمنت للم لامر ةلتن رتقاوتروكس عشلا |

 ءانحلاب بضخ ناك لسيقو بضخ ) سو .لعهقلا سم هبيشل هلو ةماسقاا موبارونهل
 هللا ىلصىهنو كلو ٠11 1تدشلا هيمتريغامنسحا لو هاء هلا ىبصلاقو يكل اوأ
 برعا اهنحدءا.موهو هينارعات ميس نوباوسماب كا 6

 هرطن ل_جءاممل ! ىلا هرظن نملوطأ ضرالا ىلا هرظن ىفرط'| ضامن مفاارف_دنمذتو |

 ىدلار هذلا طمدلا وهو ةموعذمءا ارم نيسلا ناكسا ولا مخي رمسلا قيقدةظحلملا | ظ

 ىأ ةضفااءافص حباعلان مدخن ةروصىل مةممدل مق ءناك ةرسااو ردسملا نيب ٠

 ماطودىااكسا.ة هان دانوادللا لدةعم َه ةضققد نبا ةجاعو اكن ةيداويقاب 51 ىلءنعو ١

 ضيرعامهيو:مىّارددلاو نطيلاءاوسوعللا ىترتسص سلاض#عهذعب كعك اتم

 ةدسوملا يدشنو مالا مفبةبلل|نياملوضو هنيتبكر لاو نيبكتتلاونيقتر ااك نيمظع ا

 ةيرسملا قيقدي ق.سانعف هدعري_هلاوهو طءللاك ىرج رعش ةرسااورك اوه ةفبوزجنقلل ا أ

 7 م هايم نيعارذلا 0ث يعمل نانا ونزل كرام ا

 ْش لك ىقةلمىا ماظعلا سورى مهو سيداركما م ص تبكي نباح فرن دسإألا ا

0 200 

 هدد ويل در قل كا ةع املا
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 دق
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 ريا

 0 تدلجر لون 1

 تاومزو. ب , اخخدالا# ىبر ود
 0 دي
 ا

 دهومءو] . وس «| د 10

 دفوقلا_ع. 4 2
 ل اههىر 7 اذا لاو

 اد

 ع ١ كلدخ العامللا قتلو لا لاق اهعساوؤا ةحارلا ير نيءارذلا ميظعىانيديزلا

 | اهلي وطا عباضالالئاس ملسو هلع هننا ىلص هللا لوسر فك نم نياااحام .دالوارب رح

 0 ءاسنلا قم ومد ملاج رلاىف حودمكالذو ظاغلا ىلا نالمعىانيمدقتلا اوننفك 11 نعش

 | لظاناذهوةتناذجب رة د نب الاقى طسولا نمل اوطا لس وه .اعدقلا ىلمهيديةيابش تناك و

 ارو ةدممقا لد همك مياضا ىف كلذ ناك اْئاو ىانا ىلسملا تاق ع نمددا هل و نية

 مهل ءلقىا بقفل ةهملا وله لانس دو مممانا ورؤو ساثاان ءهريغك كاذفو وهو

 عفش مظعلك وهو بصعلا طيستناووفو ايف“ :ودالا» هدم ى !ماظعلا طمس س نيمدَقا |

 قاضااديدث ىأ هطّةووهو مدقلا صخلأ ادي ىأناملا امس« وشر نيصجتتالا آخ
 هما ىطواذاةبا اور ءاخامو قئاؤ اذه و هه لمأى أن يمدقأ يسم ضرالا نع

 ليا#يئأامفكت اوطذ و ةوقب لج عفر ىأ هلت لازلاز' ذا ضخ أهل رم اهلك ئ طو ْ

 هل "لس كلذ ناكن مالدقل نمالا مّديال اولا ةةاك الام واسع لق :و همادقىلا

 ندطغاقاكى شءاذ' اهعساوىأ ةيشملا عب درذ عنود نالوا دن رق أ انوه ىثعو

 قدم !ةنمو ةماعلا مع هلا باص ة.ثمةيشملا هذهن ا ةداعسلاز ةسؤ 10 ذوىأ بدص

 نيذلا ند لا ذانعو لام |اوقفر ا دماا : نيل خيش ىعتن ىشملا نمعوفل اذهناو

 ||| ةمشقتاكىق ثا نواهتماما ىئشانا ا نالىشملا عاوف أل دعأو هو انوه ضرالا ىلعنوشع|
 ا بلقلا تو.دولودملا ىلءلدي والانال بلا يان ف ناجونل!ناذ هو عزتي شئاطوأ

 هنم ثالثا هذ هةرسشعىشملا عاونأو لاف مث لمعلا هلقو غامذلا + ىلع لديىفاثااو

 ىوايالو هدر ثا ى'افنج تثتلا تفتلا اذا لسو هملعدتنا ىلصناكو اهيقادرك ذوأ
 هللا ىلصمذ قل اق الهقاد_ءادمتخك + و مالكسا | عي نشاطا اوةفرللا قشازإ مدن ع

 ْنءو زارت االو طاش ارمع ع نهمالكنا ارثكم ع نممعبد اًرملالوقنان تيما بخ

 مالكلانىا م كلا ماو اكشن :لسو هيلعهقلا ىلص ناكو سانلابءاز مسا هقادش !ىولد

 تيطعا نو هنلعدتلا ىلصلاو ريصةنالو همقل وضفال الضؤ ىلاغملا ريثكما | ظافلالا ل. ءاقلاأ

 نمةيعص قريغال تاماك- كل نطو لاه ار اضتخلا مالكلاىلرصتخاو مالكلا عماوب

 :ثكشوأ مفناريخ لاق ادعهللا مح رهتسفا ردة فر ع وسع | كال هام ةلىرتام له كلى ل

 هرخغب ظعو نم د.ه_بلا اهطاسوار ومالاريخ امج وهلا د:ءتوكمال ن نيه ولاوذإ

 ||| ىرستلا نه قع! ءدير راف ثداذاواملق يدقتاذاواواكهفكب ماشاراشا اذا ىهتنا

 ١ ضعو هسأر رس ءرو بدعتلا انزع عيسي اع وو ىا ىرتسولاا ةحار ىو ماما ا برضف

 وعبضرالا تكداعرو هد قعودسن زادالا در هقفشا
 أ ةهح وضرعانضءاذاود

 1 زاك ًءدجج و دس اذا ناكو كيزشلا هنهجيو رجحا بشغاذ سو هيلعهقلا ىلس ناكوىا

 || ىأ ءادعدلا سةنتوهتيلو هسأر ولع هذ . حصه دتشا اذا هياورفو هتملن- سم نمأ

 || ملغم نركو مستلا دكصط ملقم ىأل جلمكو لا مو هنا جس لاقؤاليوط سقت |
 | قل ساكو دا تدب قده اموغصض لدوهنلع لل ىلص ةنأىفانال كلذوودح

 ا 1 زها تدع دواس يجي دج ةييعيحي الم لو هياعأ

 25200211 انيس ب اق ف 8 053 1001 17 ا ا 1 ا 01001-150797 ا

 م

 ع
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 5غ ©

 كبس ا:

 نملك يال سو هيلع هللا لصناكوا.ذاح لو هملعمنتا ىل_ص ىشماسغرو يتناول ظ
 مو هياعهللا ىلص مل |تيدهأ ن ادع ىأ اههساصا نملك أن َج د وتدح هسملا تو دهأةيدها ١

 قءان غرفاذا نوقعلد هادا لبو هيلعهقلا ىلصتاكو ةءومتملاةاشاأ

 لو هيلع هللا ىبسص تاكو كر رب عداصالا ىعانا لاهو ماهبالا م اهيلي ىتا مث ىطسولا
 هللا لصدنزا هللا كوس ناش . 0 حنو نو ها ةدكربلام كماعط ىأق نوردنال مكن الوةيوةق عا !قماب هياصجأ صأب |

 لو تن م صع و وو مءهللا الأ هيلع هللا ىلصناك ل وة:ماهفالل ةنب رق ةدداوةرامعةر ماظاأ تاقمااهزه 00

 ا 1 0 لعل ا ةرثك ىلع ل دي سأرلاربك نال نأ لاريبك نويعلاو رو دصا ىف امظءماهظعلسو ا

 0 0 ةره<برمشم ضب ب اشلا تحت سيل ىذلا هدسبنولردملا هل كر. ةااكهبهجوواملاغ ْ

 ىذغئزف: ا 2مم هنحلا || ل هي ناوهوترقا' ءدضو لبا اوهو رعشألا ع نملاخام_ منامة قد عمنيمج اساسا لي .وظأ
 وو وا صدقا ١ ا وطؤمننا بضغاذاقرعهبيجاح نيب رش "الاب امهد ساره
 قجثرلا مهل الاوت انف هيل ضاس ىهوة لكس: همكمع ىف هبمذنب رعلا نال عاف:دا هيد ىف سدا هفرطىفهقدو هطسو
 تفرع رانسم الإ: ل. ءايانو يع اصلا لهل دولا ةوسلونلا عماو اهعاستا عم ئغلاداوسدي دش ةرجو
 ري ا ءالا الأ اذادضُفا ! قد ربالاك هقنعل بلق هيدسو. للا هس راش مايل ودج برفتادعابرلا و

 هبلاثغمابنإ 0 اان ادىتل

 فاران 0 ساخالو باطيمالواظمل الو اذ 2 بزاطسا نبا ناخلا قب دياديش هللا قص ناك

 كفوو ىلعالا ير ا 7 راعلس و هسا هللا ىلص ناك ى ورام ىفا .الفعاز راارششك ىا جا هالو تان.ءال و

 0 0 _ ناك اهنءهللا ىذرةفشناعنءءاحن كللاق-الا لوق الو رمال !ءاجدقو لاق هياصصا
 لكاابإلا ردى م || ققداصل' حاز اذخ اًويال ىلا هت هلتانال وق, ناكو اح'سعلسو هءلعهننأ ىلدهقنال لود
 مف ء امر 0 0 هلا لوو ماعلا تمزثك 1 قس ابيب اراد مهنع هللا ىكر هب ةيادصلا ضمن رعءاج وهحسانعأ]
 يي ا ا تاتنتريع ةياعدل ءو هيلع هللا بص لا ىف ثذاك اههنءهتنا ىذر سا ءءنما نعو لسو هياغقلا لص

 ىلا رع نإ. , 0 ىماىلع ]| لاق ةياغدلالسانتلا طسب ناكسةياههل_بوهملع هنا ىلص ىئال كاك فاسلا ضع: نغوأ|
 ٍ ىلاعتهتكدضب وهواهللاةفتكمفز ر وعةذللا ل دتال ةءقصهتمعل لود لعوشا ىلص |

 سو ه.] ع الا : 5 1 : 0 4 5 0 ل هنا نورعلاوىأ صمرلازب 'ادعاا ٠ نفواءارثاا رعاراك ان هانلمذطاشنان ء«هأئ ًأشناانا لومي ا

 لقا ١ ىيدرلا هلال. ىلء لمعت ا سأطو لج وسو هماع هللا لصوءاج وة سني الثؤو ثالث ثا ن نك نومالا|

 ع ””لبئاكيمو لي بم ىلضءقنا لوسرلاةف ةقانلادلوب عصا املوسرايلاةفةقانأ ادلو ىلع ال ءاح ىف اهل لا ةفربسر |

 لم يتاىد ماكو رهاز ظنا ؤور مذاق دقو قون لالالالا دات لهو لو ماعلا |
 لوس ءرلةبدهو فر طفي هعم ىف أب هم ذامأ أ نم مدقاملكن اكس ديدابا | نم هيدها | لو هيلع هقئا | |

 ىلضناكوخي رضينا ذارااذا سو هبلغمقا قصدت لوسر هزه ل سو هلع هللا ضدنا ا

 دل اةيدايو هب دابرتضاح لكل ظتا فو ةورمذاح نو انتي دانرهاز لوي لسو هملعهنثا |
 هب مان ف ا مب يع هلا ا



 لسارلا نو العدان
 ع
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 | ردو

 | هناعدقتا ىلصمتلا لور لاقفادساك ند هقلالو دراي لاقفدبعلا ىرتشي نملو شي لسو
 ' أ | هملغهقلا نصنوك تازو ولاه تلا دنءتنا لاهو ادذ_ساكب تل هلذا دنع نكلورلسو
 1 تح رختلاق اهتعهلا ىذدةشتاعن ع .و اه نم عمتام ىود لكو نب نظفالا نب ده نمد د عج لتو

 ْ هيلعملنا لصلاة فرعللا لجان راحأن و هراغسا ضعبىف ملسو هيلع هللا ىلصوذلا عم

 ى-تكسف هتقيسفهةةباسف كقباسا د ىلاعتىللاف مث اومدقتفاومدةتساذلا لسو

 لاق مث اومدقتفاومدة:سانلل لسو هلع هلا لصلاة ىرخ رغم فاكو معللا تلجاذا
 كلي هدهلود» وك دخيل سوهءلعهتلا صل هذ ىةءسف «نةباسف كقباسا ىتسىناهتىلا ]| كون

 3 زحريعابا ىخا د وئىا ىلع ل وهيلع هللا ىل-كلخدلاه هنءهتناىذر سنا نعف

 || تملي ناك اريطى عتهرغت تامهللا لوسرا,تلاةفانب رح ريع ىفالابامما سمايل ام

 هلا ىذرةشناعن اع٠رعوّكال ذدهللاه ءاراداك ناكو رمغنلا لعام ريعانا لس هيلع هللا ىلصلاقو

 ه.طعهتلا ىلصىن ءااوةد وداتاةفاهضطت ر ردع مل .وهيلعدتلا لموولا تع اتلاف اهنع | -

 مقا دي تطوف تباغلهلاو ان دطاآلو ا ناك قلك اه تلقذ تأ ىلك اهو ب لسو
 دع وىنيطا !لاهوةدوساهذفنىن راو لس دو هلعللا لص ل دضفاهوج وتدءاطف

 ةشئاملامو لو هملعهللا ىلص لاو ىاللسو ةيلغمتتا ل ىلا كف ىنوجو تنطاف

 || ه-.ة:لرادق نيدو لاب رن عزرا دق ىلص ناكو ىستن اك مع ضد[ د رثك اام

 الو هريعيال اوادخأ منال ناك ثالث نءسشائلاكرتو هشةدالاموراثك الاوءا اءرلا ثالث نم

 هدحدمال اوافا 00 ا علاةجالا لباقي لس ,و هءلعهللا كل وعلا

 رححج, ؛ىلأ نب هلل |دامع نو نا رمثوأ ماهط رماسشىأاف اوذ تقذاملاق .ىسااقاوذلاو ْ

 زياص مو 7-1 .و هلع هلذا ىيص هللا ل نو تونزالا تب درعاان مىل>رن ءامهتعهللا ىذ ر

 اة ىدتبف ماما ىله هلال اوسر لحر ىلع اهمت ُط وفة قدتك لذ ىل- رؤو

 هللالوسر تعدو لوفأ انءالىمعفما تدفلاق تهب أ هللا مسن لاكو هدد طوسب

 ىللاقف: فوذتمانأو تةاطناف نالفنبأ لوي لج راذ ا نصص أ إف ل سو هلع هللا ىلص
 : ا اكمل واف سدمالان لر ىلع كله تّءطوكنا لس وهيلع هللا ىلصهللا ل وسر

 ص رع 1 اوفر ةرعلان سمع و وفماادخ ىلا عت هلوقل: ننال امباهذفنة هنن رواة مدهفط وسأاب

 ||| ناكلذف لس .وهيلعهللا لضالأ سنا دهيىأ مالسل اهنلع لب ريس لاق نيلهانملان ع

 الإ ىو كد ظنع ودع ذو كم رج نمىطظعت دوكلعطق ٠ نوه لات نأ“ لسا لات و نعش ِر

 || لهأل -ضفأ كلذ نا ثيددلسا و كلذك ن وكي تح ناممالا عب نص ديعلا ال ثيدحلا
 | ىلع ني زغالربسيو هياوثوج ريانوفالا ملكستيال )سو هملعهقلا لصتاكو ةرخالاواننلا
 1 ةعهنلا هظعي سب اسربغف ملكشالو هئندحدسا ىلع عطقيال 'لةلاوقطاملا ف ةوفطلا

 || ههضغدنع :وئ شد قملل ض رعتاذات ضغبامناوا هاري الو هسفنا ىضغيال تقدناو

 ا لاسفوا هناصسا دقق .ومولعم ويوم وق لكي ركم رك وهرامتالا نعى هشثيالكلذا

 سانلالأب :وءداعاضي يم ناك نار عتساو هان هد ابئاغن اكن ناف مهن ظ



 ظ ةاساومم.نسسحا ريم دد نع مهمظعا و ةصيصن مهعاهدشعسانلا ل شفادنق سانلاانع ظ

 أك

 كلذ. سحاب ار سم 2 اا هل ىسوتلإ ثدح ساحم .وقىلا ىلا : اذاورك د نعالا مم وع ال و ساحل

 نمه:مهيلعمرك ًااد-اناهسلد تالا ى- هس هناساج نمد تاو لك ىبل طمد و ا

 وااممالاهد ل "فاسو سعب مسدنااوهن دوكب ىو هرباصة تال همدان واهسلاح

 تاوصالاهيق رتل اب ورح سا هسا ءاوس ق1! ىفسانلا :دن:ءلوقلا نمروسع 1

 ةناعىلءىاريطلا| مهسور ىلءاماكه واس ا!-قرطا ماك اذاثيدط اءد_:ءنوعزانتيالو

 هلاوةصنا دسادنءملك_:اذاو نك اسلعالا عت داك:الريطلا نالراهولاو نوكسلا نم

 بهئلوذ ٠.١ ب ل عطقبال ا هثيدحن مغارشي تح

 ورعنينامعته_عمو ىرصإىلا اجانب رت هنعدقتاىذرركب نأ ن أرك ذدقذ نوبحتنا#

 - || ناممعتءاذس ركب يب أداز ىلع طب وسناكو ىردبام هالكو "ءلمرحنب طو وسو ىراصتالا

 هأ و ةياعد همفاحا نماك امض فالرس رثاوعت ”ناكور كب وأ فأي ىتساللاذ ىمعط أهل لاق و

 مم وما و ركنا ورىفو سان ىلا يهدف كذاظ.غال طد سلاف اعدؤةسف :رظرابخأ

 متحالث انودو دك دس هنا لاك مأ ذاولاه ىلادءعىئمنو رخشت نا_معت مهلل اقف

 'ىلعا ودسة:الو هو رتشل الفهود جك رئدذه مك /لاق اذا ناكن أف رح لد دس تبا

 اهق وسان ممل ءقاف ص 1 الق ةرمشع هدمد ورتساوهلوةقرظال ودب رتشن لدالاولاك ىديع

 لاةفلان خش ادقدلاولاهوهل موق! ءاخاذهوه ك.:ودلاف من اهلقءىتسموقاانلبقأو

 تساوأز مو هنامسهالاقذ «ةنعىف هتءامعاو ضو مملا هياور فورس لج ران ب ذاكوه
 ءافن همالك اوهم-الو هءاو.هذوهق:ءق لبا اوسرطف رب انريتأ دقلاولاقف .«دمعب
 حج زعهتا مهو ريخأو موقلااوعنت او هباصصاو وهبهذ مريخ هريخاف هنعهللا ىذر ركب وأ

 ملسو هم ءو هماع هللا لصدتنلا ل وسر ىلع اومدقالافمممماطنلساود ودرو صد الملا «ياعاود رو

 ركب « فارغ نالالماك الو ل سو هملع هللا ىلص هللا لوسر كال ذ نم كفرت: | هوز أ |

 نةمرخك ؟ رم هنا | دهن اوعْمل عقوو ماهيل_سو هءلعهلتا ىلص هنافو ل, ةناك هنعءهّللا ىذر

 0007 .ذخ أن لوا ىف دوةدلجرال الوش وه»و هرمهل تفك دقو هسنعهللا ذر لذو ْ

 لة ىداق نملاَقف هءسانلا حاصفلامق انهدهل لاق د منه ارخ ارخؤم غلباات نابوعن ظ

 ناهعن كله لاةفدا 3 نامعت غايفهذهىاصعب هب هرضا نا ىلءهّللاةذ ناوعت

 نام ومار هأ لادداوه»و هسنع هللا ىذ :رنافءنبا معدي أف هعم مام ةفلاه مثلا ٠

 00 و اريم سان لامت هيرمض مئاصعلا ىف هيدي عمفب لج رلا كن داق ىلضد وهو |
 هللاىلههقتالوسر ىلا ىلارء!ءأجو ادبانام#ن ىلاد 21 نامعن ىلءةذ ىداف نم[

 امترخ ةوأ نامل ةياعصأ ١ ضعد لام هن انقيدسلحا ارا ١ اودصسملا لشد. لس ,وهساع |

 اه رف اهقحاسو هيلعدقلا ىلصهللال وسر مرغدو مالا ىلا امر ةدقاناءافناكتخات |

 هيلعهللا لص ىلا حب رف د#ثارما رةعاو حاصنهتلحا دىأر ةىفارعالا ح رن نابمعتا

 قودس وف هنعلأ آد ل دو هماعدللا لصىنلا هع ءاق نام اولاه اذهل مذ هل اقول د

 | همااراشأفدب رملا هملعل عبو قدن> ىف مخ دق باطل ادوعنب رميزلا تب ةعايضراد |
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 نإ 5-6 0
 دام .ةذالا وهلع وضألا وهلا ةعاطف داوتحالا مدئانع اةدّم ملدوهم ءاعهنن ا ىلصناكف ءأأل عب 0 أعل 5 ل 2

 | صرحلاو مهلريخل ةداراوددايعةاساو ءرهثابلوال عذاوتلاو هثا هعا ىلعةدشلاو مال عجولاة دس ا تار كلت دوال

 ايدل ىريخ مهل عب .دعامىلا مهداشرا ومهطاصعمامقأ او مها ذال لايقحال' و مولا ىلع فهتماد - ةتاركسإا نم

 أكل تافدلاو لل تاغلا قزلخالا ٠ نمد ذرعىلامهااومأ نإ ءردعتلا عمذ رح الاو 0 دنت هزي

 ةتشخ سانلا دش دو هيلعهققا ىلص ناكو مركو فرشول و هيلعهلقا ىلص مب فصتا ىلا 5 |. اكفرو رعصأ |

 | «تةموكفوخأو هلت عت ةناأانأ لوقيلسو هملع هللا لص ناك مث نموىأهللان مانؤ>و 6ابلاوز هلا هبا ١

 ا مولا لود ايام

 هن لإ هر برخأفوهثدح ةوسادالاو هللا ل مع دب اا رس مري لد

 لع دنيذل لافت ته:صام لع كلامه لامقذ بارئااههج ورفعتدق ول .و هلع هللا ظ

 قالو عنوزم عيد صوسيامقل ىسيف لوسي لع فورم نبل ههللا لوسرا .
 |اهارتش اةفرطة ل دملا لشداذا هنعدلتا ىذ .رثاكو اهنئ لو هاعهتلا ىصمرغم ككضنو
 ] ْ هيااقةيده ذه هللال اوسرابل وددو م و هل عهلنا ىل_صىنااىلا اهبءاحمت هت:مذىف

 كلا هلح تةدحام ع نعاذده طعاهل لاف ول ودلع هللا ىلص ىلا ىلا ه هنءاح اهن#باطراهبحاص

 ظ قوي مهللالورانل لو ةمقىل كل ذدهتم وأ لبو همل هلق ىلصدقلا لوسر 4 لوةمذ

 ا ناكوهنمد هءحاصأسعأب و مس و هءاعهّللا ىلصةلل ١ ل اوسر ندشمف كلن روكي نأ تدبحأو

 ريخلا اذهءارانوسح كا دما اوسأرثك أىأن سلا لوصضرمشبلا حاد _و هيلع هللا ىلبصأأا
 هناقةحاودا تسل : :ركسفلا ماد نازحسالا لصا وةءثاك لس وهيللعهللا ىلص هنأ اني الف
 اندلا ف نزلا نءدقلا هناصدةدقا هجر يقلا با مالك ىف و ريخلا كلذ هنء ناك امي
 ةش أي ني أن رخآد" اموت ل مدلج :امهلرَءو راذكلا ىلع نزلا عهأمل واهيايسسأو

 4م ءث نب سارعلا نأ مامالا مالك ىفو لافاذك نسلاكلوصذ هرمشلا ماد ناك لب نزلا

 اقدار اوديسرا يدا اون ىلعلالا ودىدلا نزل! دارا سد ءاهللا<_جر

 | بلقا نيب لرتش ءاذهررومالا نمو .ة:سيامل هظةمل اوما_ةعالا هيدارملا او هن“ ىهنم
 ىأنآ رقا اهقاستا اقفلسو هم دو ه.لءدهلنا ىلههقاحن ءابئع هللا ىةرةشا داع تاس ونيءلاو

 هللا ىلصلاف دقو هنسادع قلي و هبأد "اب بدانهنا و مىظعقاح ىلعا كب او نا ارق اهركذ دام

 .نافراءللافراوعفركذ ةدلا كاس لا ن.احثو قالخالا مراكم متالت شد لو هيلع
 اهلوقنعكلذىلا تادعشي-اضءاغارسن 1رشل!هتن> اهنعهتلا ىذر ةشئاعلوقىفأ]

 ىاها لالا ىذتاصسن مءابصسأ لاةللا طاب لال ارك هللا قالخاب اقلك مناك

 ؤىءلخدف "هلمل إ_بو هملع هلنا ىنصهللا لوسريفات اتااف اهنعهللاى خر ةددناع: نعو ل

 | لاس ىكبف ىسف مان عأض يا وهيلع هللا ىل_ص ماقق ىف رادبعت أى يرذ لاق مينا ْ

 | هاجس كلذك لل رمى“ ةملس ءأر عفر م ىبف دسم ىبف عكر م هرهاص ىلع ه-ءمد ْ

 | مدقتامكلهتارفغدقوك كام هللالو.را,تاقفةالصل ايمي اه هبنعهاىذرلالب |||
 || هده ىلعىلاعت هنا لزنأ دقو لعف أ اللواروكش ا دبع توك ؟الفألاك رخأت امو كِةْدنم 1

 ا ىلاٍبايلالا والت ان الراهنلا ولمللا فال_ةجاو ضرالاو تاووءلاقاخىفنا ةهلدللا

 أ تالنت كلذ وأل يخيل سممستا لسنا رانا! بانماتما ة:كناصسدل اوقأأ|



 لو هيلعهللا ىلضىنئلان ءهنعهللا ىذر ىرعشالا ى 5 ءزاىا اراقب الأ ظ

 الفمالااوةالصل امي اءدوا دنب ناولس ماهللا لخدوةذوثل 4 تءئنغ نم )و لاق هنأ

 .قوىا ءاوآنوكيالن ألدق هاوأةاوأ هللا تاذعنمأ هاوألاقهعوهرحدو لشد

 هللااهفرشت 25 الاؤد وخ وما ماهل وادبأ اجلا لسو +. *.اعدللا ىلصل+ ديل ةذاهسا ارق 3

 هللا ىلص هيف ل-:غا عضوم ىف تب اهلعل و ء.لعدقتا ىلض ىلا مام ةروبشملا ىلاعت

 الولاهالاقذ هلع تآظدأفةقمصو لسو# .طع هللا ىلبصلس ءرآ و ةفالك اذه ع لسو هيلع

 ةقن ه رشأا هد - لو هيلءهقنا ىل برضأمو لا ردا لا ضاضقلا فوخ

 هللا لصهلنالوسز ىف هام هنءهللا ىذر شن همدان ءولاق لذ نمامداخالو 2[ نسها

 هلع هللا لدل»أن هدأ ىمالال وقم الذ هةه:صاموأ هدعاتال 3 وس ة عأب .وهيلع

 ؛ىشف ل لاك امهللا ونيذسرشءرضألاو ره_سا1ىةتمدخ اننا ةوهوءدلاهالا لذ وأأ

 ىضر هنأ ىلعلدياذهو اذكغاذج غضا 1010 هعنض الءئذلال واذكها ده تعض ل هتءدص|

 لدرامتاناو اورلا ض هذ ف نأ مدة و ةندملا ةمودقد دع ملسو هيلع هللا لصة مدمن :ءهللا|

 هللا لص فصوو همفاممدّةدو رييخ حف لو هم ءالع هللا ىلصهل رم امداد ا نأ ىلع

 3 لهذة لد هدب :تالز دل يجز ةدععلاو البعد. ةعدقلا تكلا ىف ملسو هيلع

 ضر: ةاامءأف وه:مباطىذلاىدوهلا عمل بو هم ءو هلعهلت |[ ص هتضق م13:دقو اادالا هيلع

 هللا ىلص هنأ | متءهللا ىضر ةشداعن 2 :واهريظتو لالا لواسلدق ل .وةيلعهّلثا لأ م

 لو هيلع لصءاراأق جرو هيلعهلا ىلص ىنلا لعد ذأ:سا انا نكي لو هماع

 هه وقل سو هءلعقلا لص تلا !قاطتس احا ريشهلانب اس 37 ةدوةراشعلا وخأ سس لاق

 تيار نيخ هالو .راباس مثء هللا ىخرةثناعدلت لاف لح رلاقلظن الف هبلاطنبلاو

 لس و هماع هللا ىلص لاذ هأاتط او ةوح وىف تةاطن مث اذكواذك هل تاق ل رلا

 ءاقت |سانلا كرت نم ةماسقلا م و9 ةلزتم هلت ا دنع سال ارمش *نااماخ : قى :دهءقمةشداعا

 قدنالا للاي ناك هنال٠ نض> نب ةثدمع :وهل- .رلا اذهناهلناهجبرلاط,نب١لاق هرش

 مهيف عاطملا ناك هنالدم و5 3 .ادل اذلأ ان هدو ىققاطتاما لسودم رهماغهللا ىلصو» 0

 ىضرقيدصلانمز ىفدترا هناقدءرهنم عقيام لمي هنأ الف هل )سو هلع هنا ىلصةمذامأ و
 اناهغأ نم عطتالو ىلا هةهلو5لوزأ. :.بدس نا لءقدقو ىا لسأو 2

 نأىءلاف لسا هل لاهدقو لهم الع هللا ىلص ى: :ال لاو اذه ةئدمع ندي الاان را ذدَنءهئاقأ|

 ب ,ربس ىل هانا نمو ىمتنأن وكن رامفىتوق ةوانأت روك أ اذهل دص م قثر 00

 ءانوضصل او لمارالاو مانالاوءارةفغلان ءمهريشو ةياحضأو هلأ عم لبس سو هيلع هللا ىلص

 ناحل نيلو بالا ةقرو عضاوتلا ىف ةيانغلا غلب ل و ةيلع ها ىلدغثأ | زيكا لاو |

 هللاو تاّمذام ول ةجاح ىف لب .وهيأع هللا ىلسهللال اذن نر اةتطثنا قطز نا ءو»أ

 ىلههتالودراداو قوساافنومقاين امص ىلع تح رف غدى أ ىف: قوت هذاا

 ئ لاقف صني وهو سو هملع هللا كسه ترظأ :ةفارو نم امث ض:ةدق سود ءاعدللا 6

 هلعمقلا ىبصتاكو مالا املا ةةنان سمت سس بهذا سدن ؟انأ 1
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 وهءاعملتا
 ىلا نرقنأد اب نب مل

١ 
 يزن مقوس نالاوتترب هأا

 رك ممالمف هوو.
 ومفععي نإ
 هللا لونسري

 ,مويلاراث اه
 اومتانارو
 راسلاىئراوت ريا

 عا ةلاقو هموا

 و هءلعهنتاىلم
 هلع دلتا ك عال

 لخدمم مكروب
 ل اور فداز

 اكس سائلا نن و و اوشن( سانا 1 الح سانلاحرأ ا ناعما نسح الو و 1

 : (ل سو هيلعمتنا ىلصلا# و ”هلسرملا عب رلا# نمريخلادوجأ لبو هيلع هللا لص ناكو 3

 قوطعالاق مث فةوؤع» :هرشلاهءادرت ةطقن ةرحش ىلادو رط-ضادقو هيادكالام هو

 لامح ل ةمىلن ول“ هنآ ناو دق ىو# م 7 «ةوسقااوهزداضعلا دذ_هددع ىلن اك ولولا درا|

 لص ناكر ه متقن ا امحال اوالذالو و ا روذك قودحالغ 8م كيب هيوسقل ا هذةماهت

 ءامحتش أن اكو ءامح سائل اذشأو امأ , سانا دم اوارلق سانا عش لو هيلعهللا

 ءنخأاذاو هف هرطضغح رفاذاناكو اهرتسو اهب ىأ اهرد_تىركلاتئبلا نم

 ْن وده هنوثو 0 - ههجو ىطغا-عرو هتوص ض محو هذ ىلء هنوثوأ هدب عضو ساطعلا

 مُدقَن ةاجك مقلب نسل اريغاع دو مدقناكن سملاب حبها ١ مال اريغي ونسملا لأفل اي

 نأ كلذ نص هج ولا نس مسالا نسح نكملف الوسر ىل جاسر اذا هباصصال لوي ناكو
 لبقاذاهؤصد_دعوهاةيمقلاطنب ىواعىهسناكو مصاامداىاانداسناكاصضشأ]]

 مالا سا كاذسلا وعلا وولح رام همدحا او لك ف رو جدلا ىلانايلعث

 دقئاو رضلا كلذ ميك

 بلاهثلا هماعتلا,نملذدقتا ا“ هس ارنا اهملال وس برأ

 هللا لصلاة فملاظ نبى واغلاق كمما فيك هل لاق فلو هماعهنق ا ىلص هللا ل وسرٌؤأو
 ءاذل | تشب ناملعت !١نألءيقامسلا | اذهنمو «* هيرد عزب دشارتأ 1لبهلاسو هيلع

 هلوق وام نسلسأب مح هقلا مال اريمغتن مو « لءقاكبلاعثل ارك ذاهعضنال ب امذ ىثمةثلثملا

 وهوناسد 0 اذهل قف دل لا ىل“ صه هنأد درق ىذدو زنغف سس ءوةماع هللا ىلص

 هللا ىضرهقنادسءنب ةحطط هارت و ادعباق اقبرط وهو نامعت هم« لد هلاعملع

 هللا ىل_مدلللا ل لوسردإ لاق كلذبءربخأ و لابوه و كادت ىلد هم اءامالذ هيؤدصل مت هع

 رواشي لو ةماع هللا ىلصناكو * ضايق اًولط ىعسف ضانفالا ةيلطايتنأ أاملسو هملع

 لوسر ن ملاحرالةرواشمرثك الر تب راما متءهقلا ىضر ةشئاعتااق مالا ىف هباعصأ
 نع :روواقل !باقمواللاه فلسازا لس و هماعهّلل ١ ىلصناكو 3 م و هملعهلنا ىلصدللا

 اعروهدس - مساقلا ىأ آس: ىذلا وال لاكن يملا دوت اذاوهللار ةةتساوهتنعىفلاق

 ناكو * هدم - ىسف:ىدلاوهللار ةذءداوال نبع لافاسج دو هد د# سفن ىذا اولاف

 لوههجو ففرعأسش ورك اذاناكوتازوعلا ن :رعءاضغاسا:لارثك أ 1و هيلع هللا ىلص

 ذك لعشي وألوق ود نال لاباملّةد مده هركيامدحأ !نعوغلباداى قعدو ركعأدح ا هقاشد

 وقمد  تكحجاو هيأ اةميسلاى رمال اذك نولعمد و 1 ول اوةيمارقأ لادامل اوَهد لب

 ةريشع مهمركأو 34 درعمهنملأ أو ةعبهل سانا !قدصأو ارد_صسانلا عس .وأ قصي و

 ىابءاديو ممتداحو هباص أ طاانك بل لاقالا هندي ل هأوأ هبا أن مدح ا ءاعدأم

 46 دال اوأف مير و هءاع هل ١ قص ناك دةذ ىف رشا ؛اهرحف مملح و ممايبصحزاع

 ازكهدلنىلا : كنذمل ود ومنع هلف !ىذر ام هريغ :و هللا كممع و هللا ادع سامعلا

 را دعيت و وسيما وماشف ضر لا يدس ع دودعتي لادوقتن 1



+6١ 

 ردعءل.ة دور ”انحلا دهشد وة .داا ىدقأ ف ىذ راادوعيو نيكسلاو ةمالاو ديعلار و

 دخأام وبهذ انو همي دس نم 6 رق ى ج- هلاممعاص رقشاالا هنذ أى هكدحأ ١ عض طوامرذتعلا

 ىله تاك و اهأس ربىذلا وهدش - الان وكي تح هنمإل و هملع هللا و دحأأ

 هبا !نيب هملج قالؤام طق ةرلةخاصااهباكصأ أ ادع مو مالساايهمقان كانك ا وهيلعهللا

 سوال ا, هملعمز زهدو +52 تلا ةداس ,ولانهرت ١ اوهءادردل طسانعرو هبل ءلخدب نم زكي

 ىلدومهو دح أ ه-ءااس اال و دينك وم ماعم أس حأي هب هباعجأ اوعدب وأن ااهيلع

 درو ىذلا ثيدخنا فن عطو هنال_صوماداعغرفاذافهتجاحن ءهلأسو هن ةاصفق>الا

 اي ريكا اهقفقض ىااهسذر 2 ىلدد وهو ريغسصأ|*اكب 0 اوكالذب

 منع و نيم اعلل ةجرالا كاناسر امو ىلاعت لاك « مممهجر داو م هفارآو ىلاسعت هلل

 اة ءرنيلسملا نمدحال هنهاو هيس ل« نأ ىلاعت هنا ىلا ٍلسو هيلعدقلا ىلصبغعر

 ىلضلاق وا «صمالارداظ ىف هةعتس و ىهالا نطاءىف بسلا لاذ نكسبال ناك اذا

 دهملا نسحوءاق ولا مهموقأ اوم-ر ال سانلا لص وأ م 3 .ربال مح .ربال نمل نو هم هءاعدللا

 ديفلا سل كسا او د.علا لك اياك لك ةديعانأاجتاز ور سو هملع هللا لص ناكو»

 2 رهنعدلا دهر ناكل هفلخ ف درب وانأت رعهيكرامروىا راها بكريناكو

 ريكلا ن نمةءارب راها ب دوكر نأ ءاجدقو ىافيل هءاطختراج ىلعام هول لد و هملعهلفا ىلص

 الدسم ىلصي وا دعاف واعاف لعشر وادعاف العاب برس: ناكو ضرالا لع سا ناك و*

 هنأ ىف ن ماسلا بح ناك وهيلعت فل دو هيلعمقلا ىلصدي ر الصرتك ناك اطل فو افا و

 دغالا ل كك ناكو همم ىح ًادقاو-كاوساا بك ناك و هلعتتز ةلحرت ريو هر زي افا

 هلا ىل لاه و* ىرشل !فنت صو ىعلا ىفان الو ظّقاف ةونبعء لك ىفاث الثموالادنع

 د .ك [|| دوهيناكو مكلاع ًارخ نم هنا و ورعشل | تدكني و رص اول هناق دئالانمكيلعلسو هي اع

 ىواست امةة.طقهءعثرملر ىلع لسو هم وهيلعهللا ىلع و نادك اني : سلك ونيك اسما

 ه>قىدعأو مدنا ةعممال او همفءايزالار و يمال هجامهللا لاق ومهازدةمب أ

 نأ -و هيلع هللا لص هصئاصخ ن مناك ن اوكا 5 د ول لهن تاكو مدقناك هنديشامئالذ

 وهو هضخان فاعن رو هسفن مدد وهنول عقرب ةريو هل هل فص وهناش باح وهند دوداللمقلا

 هللالوسر ناك اهنعدللا ىذردةش د اعرع ولاق ثيبا امد وءانملا هن هلع قسىدا ١لها

 اما هس ىف طقاعراذ ىربامةطامللا لءهدامرثك و تببلا لعل هيلو هيلع ص
 هةعاض لمد ا عملك َ هو روما لهرالانو دول طخ هو أ نيكسمل+ .راالم: فدع

 ريغعل اود وعلاب ردح ديوةسلاغلا ول ملا برطت تاكو هب هأد و بءطلا بع ود ةوسا|نم

 انندلا ىفادعاز هيئالملاك ءرهظ اوان لوف رش وهماما ىذثملابهباحصأ ضأن: ,و روفاكلاو

 ىدوهيد-:ءلوذفا اتاذا مأمدقن و ُ دوه هءزدوؤولا ارامدالوام_-هردل رئام

 ناكوريسعش نماعاص ننال تاك كلذ نأ امد و هلاسعةقفأ لعمصش !وبأهنأ مدن و

 "هول :عبشأم انوقدحمل آقزرلءّجامهالالوق وقد «م- :وهءلعدلتا لص ناكر« ةنسل الا

 تبًاردةالاق هدعهللا ىذر ريشي نب نامهذلا نا ءو اددلاف رافىح زل ارش نشا عانت مانأ



 ||| اهال .ةف ضيق نأ ىلا ىلا ههنا هذ مالوذكم | ياك ًاالو الكم ىأرامقحلاءاد#م[] .ن

 ةرفسسلا ىلع لك أايناك امنا طقناوخ ىلع لك االوايوا ط ةمعباننملا ىلامالا تدب تاك ١ ىل .

 هلنا ىل_صهتن !لوسر ت توي ,نمتسي ىدةوبال لاله مث لال «رعناك هنعهلباىذرةريره ا ىلإ
 نيدوسالاءلاقذ ةريرهانأ اينو ثعباوناك ئتىأب هلت عب امل الوزبهلئالران إو هيلع 1 ١

 نت
 ةياسسل للا م ها م ست اوس

 ش طب العام لقدلا ن مدعم هولسيو هملع هللا لص هنت ْ

 ّْ 510 د اهنردفع 0 هيومأتناوهامماكاذنأمدأ_عمو ىلا

 كم ءاسيطد ىل ل هم نأ ىلء ضم هرعىلا )بسر وهملء هللا ىلص هلا ل اودى لاف اهتعهللأ ىضر

 كءلاع سضأفهبسفع وجأىذلام وبلا ام أم هول عسب [ :اوامو ع وج أب رايالَتاقفايهذ ْ

 مو هياعدللا ىلدص لاق * كيلع نأ و أو كدج أفدمق مق عمبشأ ىذأام ءومأا امأو ل احدا ءأ

 0 ىنالام د ةريصت تح لافتساف ف اصم و ةراسلجرك انندلا يفاثأ ااعااندلل اوىلام

 هللذفإللو عونا ىنعديتد دراج ىلابأ امل و هيلع هللا لص لافو اهبلا عمجريؤواهكر تف 1

 ثدهدىدأ اوتلاف اهنأاهنءهقا ىضرذشت اعزءولاهريهشا يقدس وهياعمقا لم

 قيام .وراطام رمطيفىا مم :!فآَى ل اوقناك تلاقإ ري عشلابن رو ءةسصل مم ا فيك

 هنعوللا ىذر سنأن ءو زيخلاأن نم قنا لك الو قرص سوديلق هب خالو ان

 | هدهاملاَقذ مبسو هيلع هللا ىل-ص بن :اىلاز اريِخَو ةرسكد اس هتعهللا ذر ةمطاف تءاه لاق

 ىلص لاق ةرس ل اهدهب كدت أى ىسفن بطت فدي :زبج صرق لاف ةمطافاةرمسكلا '

 لو هيلعمقلا ىلصهئافوا ما ةداث ذم امفل>دماعطلو 5| هناامأ ملبس و هيلع هللا ش

 م د وهيلعهللا ىلصبطخو ىا ض رالا عبس ماب يبو يلعدللا كم عضواع دو

 هلل ناو نسما لاق تاب ب اهعستلا مناو ماسوطن نمعاصدب# تد ىىدم ١ اامهتللاولابتف ْ

 كأنِعو هدم هب مأمن نأ لهو هملعهللا ىلصدارأن كلو هللا زرلالالة:_سااهلاف أم

 هللا نص ده ل ”[ىلء ىف أ, ناك دةاهتناو لاق امهتعهللا ىذر سامءنبان ءوه رملاوءاملا

 ركب وأانل ىدهأ اهنعىلاعت هللا ىذرةشناع نعو ءاشعايفنود جام يلامالا ل وهيلعألا

 لئاهانوالاقذ تببااةلظ ىف. و ه_لعهتلا ىلصقنال اوسر عم اهعطقالىاتااقةأاش
 مسيو هيلع هلا ىلصناكو ف هات اك ادب رسفامانا ناك و تل اة حارس مكل تاكممأأ

 ازيخ لك 1نأو هماعد زيلارقلكانا اوهيلعدز دز لان لك أنا نيماعط نيد :هنط) ىف عمال

 سرلا ىلا هك نيمكيل اريصق نطق ن نمدحاو بونالا سو هيلعهقنا ىلصالن ب اوهملعد هرم

 ريصق انطق لو هيلعهننا لصدت.ا لوسر صمق ناك ظفا فو ىارارزاريغنمقاطمةقوطو
 نيمكللا قد ضب سو هبلعمللا ىلص دل ناكسسو ب غسرلا ىلاهك نب نيمكلاريصقل وطاا

 هللاىلصةناكو و «ناعمسنن رمريشو ناءارذ هضرعو ع رذأ ةعبدأ ولع !درهل ناكر
: 

 مون ىفئامهمسلب ناكربشو عوذ 1 هي الث ص رعقعرذ ؟؛اهيسانفل اوطةبئايدد ربل سو و هملع

 عيذأ ةميرأل لوط رضخأأءادرلسو هلع هنا ىلص تاكو * نأ انوطن مثنيدعلا وعملا

 باوسل | همن ةماعلا سو هيلع هللا ىلصدل ناكو مانا اهتاوادتريشو ناعارذهض هرعوأا

 اوةمف هدو هلل 'مرك ىلع هيلع عل طاع رناكفهوبووللا مركلاطخأ نب ىلعاهاس 5
 ٍ لوق

 ل ا



 و
 0 ل 2 2 2 2 7

 أ لبسو هملع هللا ىلضدلاهههو ىتل| هتماسع عي تاتا ىف ىلع انأ لبو هملعهقفا ىلص
 ةقيصاللاىا ةئطإلا!ةؤبنلقلا سلب ثاكو هيقتك نيب هءمابعىخ نيمعا اذان اكو

 مانأى تن :د-امنالاوطلا سئال_ةلاو بزرم ا فاهسسلب نكت اذ الاتاذو نسأرلاب

 ىلع مئامعلا نيكرسشملا نيب واننس قرف لود لو هيلع هللا لص تاكو وصنملاةئماحلا

 سنالقلا سبليو تامعلا تت سئالقلا سدا ناك لو هلع هللا ىلص هناذىا نيذالقلا
 تف موب لخ دعا دوس ةمادعل و هملع هلل ا ىلص هل ن اكو سن القريغب ٌامعلا س هد د ومتاعربشب

 مدوحأ وفات اةقءاذ

 ا ةماعلسوهيلعدتنا ىلصى أ :ا تاك لاق امهئعهللا ى ف ذرهللا دمعنب باج ِع وواهشدالا ا

 ءاناواو اوقثف : قا سو مون هتمامع تناكم ال_سااهملعلد ريح ناءاجو هقاخاهيةيرب ريو نبذ دعلا فاهيسابءادوس |
 مخ نع باصألا تناف لاثثيد-ىف تشيل لسو هملعءلن ا ىلص في رمش الاعراف ءادوسنوءرف قرغ ١
 5 3 ام ا هللا ىل_صدل تناكو ريسبأهق وذو أعرذأةرشعل او تناك اهار هالفااو ظافملا ضع

 َق م”ياع مالسلاو باوثلا ||[ فشش .لسو هيلعهّقلا ىلع نكمل ةداعلار ةسفو اذهامب م-أضوب اذا ةقرخ 5 لومي

 قةليلع لاقؤ هناك ربوهللا ثددرللاو هدعب أ كلذ نم .-ثهلا و رض عأ ناو ةينشنمالو لب دبع ءوضولادب_عبهءاضعأ

 2 9 0 نورد ه نع | معباهبس نتي ةفاشلإ ببو هنلعتلا لج تناك اهتعهللا ىذ رةشن اع نعىورملا

 هاورو مال !!هماع
 ةلردتسلا فو ىلس 7 قولا

 سنأ ع هلو ايذدلا ىف أنءاو

 نمءاّضعالا فهسش لاق و فدعضام_هالكه انعم هنعهّللا ذر ذاعمثد دوسوءوَض دولا

 رودينأد ارأ اذاةدر ومتيطم وهيلعمللا ىلص هلتناكو#» تد هدو هق مصاإل» ءوض ذولا

 نارفءزلابهمماعو .ءادرو هصمق سم صل ناكو »* اهم اررهظماىا "ااا مرن اساىلع

 صدق 51 لقي هتنعهلئا شر هئءهلبا ىذ رو ر زها نع :و«ةمامعلا دنا ارفع :رلاباهلك هيايث غيصي ناك ظفل فو ىا

 سو هيلعهلتا سَ الور || ةمابعورفصأءادرورفصأ ص قه ءلعو مسو هيلعوللا ىلصهللا لوسر انبلع حرش لاق

 ل" دفنوكي وح هباوصصأ تس و هيلعهقلا لصهقتالوسر ىلا غبصلا بحأ ناكهسنعمتا ىضرف وأ نبا نءوءارفص
 ريتك لدوط ل 0 نأ بمعلا ف كو اجت او لوط اس اونا ةصلا

 ١" كي هللالو در باصصأ اءانرعلب تل ةشوسنم عه ىفثي دال ةحرب دقت ىلع لابقيدقو
 ببلابافداشزع] ب نو ليقفاهسبل ل هفلتخاو لب وارسل ىرتش الو هيا هللا ىلصهنأمصدقو هلو هيلعمللا ظ
 هللا له هلال لوسرز لوسز ىلع ىيف امو. تلد لاق هنعهللا ىكرةرب رهيىنأ نع ىلعي نأ د سمو ىف اربظالا طسوالا ىنذ من

 باص | ىلع ل قمع مسيوم و معا ةعيرأب لد وارس ىرتشافني زازب ىلا س 14 لو ولا

 ذخأو حجراو نزوا ل سوهيلعهللا ىلدهللالوسرهل لاقن نار و قو.سلا لهال ناكو يهار ومهارد
 ّ هلا بساص لا ةف هنعيل أل تيهدن لب و ارجبلاهل و هيلع هللا ىلصهللال وسر

 كياهللال وس .راتاق سما وح هلنعمف هع ركراقم عدن نوكيا نأالا هلم نا هيث

 دج ألفرتسلاءترمأ اىنافراهئاانول مالا, ورضكلاو اورغسلا فلج لاف ليوارمسا!سيلتا
 ىف ةومهللالوق وق مل .وهملعمنلا لص تاكو نفي هض هضشو وهدحرتو هام .ةياابس |

 انبكسم قيحأ م-هالارخآ .( ظفا فو نيك املا: يصر ىف نرش او اس ىنوالو: اريسقف

 ا ةهءلع عمجان ١ نمءامتبسشالا قس *؟نافندك املا ةيمز ف فرسشحباو !:دكيم تمأو

 ا 2 راندا تفي ودون ريشا ىلا قت 1 هر 2 !باذع ىاددلا
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 اهنعهنتا ىذرةثئاعنءعو راسدا (نمىلا بأ ةقاسفا ا اريثك ّمكباوالدلق كما لعلم

 نمتغليتولءادفلا كل ى دفن لوقأو عولسا نمل سو هءلعهننا ىلصدا قرأ تنك تلاق
 نءمزعلا ىلوأ نمىفاوخاناةشئاعالوةءنعولطاك نع عنيوك ب وةيامردقباندلا
 مهم ا فوجب رىلءاومدةف ملاح ىلعا اوذفاذهنمدشًا و هام ىلعاو ريصدق لّسزلا

 بح ةريسسرامايأربصأف مهنود رصقينا ىشيعمف تعفرتن ا ىذخأ مهياوت لزجأو
 ضرر مهنئا ثنا شئاعايدهمل :الال اود ىف .ذتالاتدلا ناةشاعايإبو هيلعمقلا ىلصلاقو
 نرعصال هظلاو لب ,رلا نم مزهأ اولوًاريصاك ريصاق لاقو ريصلابال !لسرلا نممزهلاىل وأن م

 ترطأ6 فورظناللوةي سو هياعهتتا لصناكحو# ىبهتنا هتاابالا ةوقالو ىد هج
 ىلع مل و هيلعهلت ا ىلص ناكر اوسرو هللا د.ءاوأ وَعف ديعان أ امناق ميس نبى سعى :راصنل ا

 لعماناعرو هع ودك :ورقلا ىلعو ريصللا ىلءىله»ناكو اندلا نع ضارعالا نمةباع

 كلذ ىف4ل.ةفافماو شحن مدأ ن مئن ىلع ماني, اكو فيرمشللا هدسح ىف ترئأف ريسصلللا
 مدالا كلذ تأرفراصنالا نمةأ ها تاخدا معهن ىضرة شناعنعو !ندالو ىلاملاقذ

 هسماا تثعبف تةاطناف ةينثمةءابعل_سو هماعهللا لد هنت لوسر شارف تأر ظنا فو

 لوس .راتلقفا دهاملاةف لو ه..اءهللا لضءتنا ل )وسر لعل دنف هوصةو كح ش ارب

 هدرألفهيدرلاةفاد_هتئءيف ترهدفك شا ارفتأرف ىلعتلس دة راصنالاةنالف هنثا

 ىرجال تئشو) :ثئاعارهللاو لاقف تاره ثالث كا ذ لاق ىت#> تدب نوكي نأ ىنمعأو
 ةمئشم ءامعلا كل: شرفت تناك امنا اهنعهللا ىذراهءودضقلا وبهذا لا.مح مهنا

 ةرلملا شارما ةشئاعايلاه ئاهيلع لو هملعلنا ىلص مانغا هير ىلامالا ضعب قة نيقاط
 اذا لو ه.لعهقلا ص ناكو ع ناك ام هيديعأت لاق اهتءن رهن لورا, تلقت وكم اك سد
 كب دوعأو هلعنصامريخو هريخ نمكلأسأ هيفتوسك تنادا كلم_هالا لاقا وث ددكسا
 لقملفا ول 1 دحأ سدلاذا مهنعهّللا ىذرمهلك هباعصالل ودب ثاكو 4 نضام هش هش نوم

 سانلا#ج رأثاكولاق قام- هلم و قر روع هءىراوأامىناسك ىذا اهتلد-جلا

 سال ارئاسؤءزجول_سوه.لعهقا ىلصىبنلا ف نوهستو ةعستءنزسةثام لةءااو القمع
 سانلا برأ لو هرلعهللا ىلم هنااناة كح نيعيسو دس ى ترق همم نب هو نعو
 انندلا هدب نمناناا عمج طعي /ىلاعت هللا نا اهعمج ىف تدح وةباور قو انأرم غاضفأو

 غرفتامواذالا لامر نيب ةبك الا ملسوهملعهللا لصورة ء بنج ىف لقعلا نماهئابتنا ىلا
 نسحو ةنطفااةدوجو ىأرلاةءاصاو لئاذرلا باذّمجاو لئاضفلاءانّقا لمعلا ىلع
 انهو هاوسرش ا وغلع 0ىااةاغلا لل ءوهيلع هللا لص دم غلب ذقوريبددلاو ةسادسلا

 ةدراشلا
 هل ١ فد

 [|| اهتمرفاكلا قسام ةضوعب حانجمهنلا د_:ءنزئايئدلا تناكولو كدةىل ةجاحال كدر أال
 [[| وهثس لسمو هءاعشا ىلص بلا ناك اههنعهّتلا ىدر سانمءنبا نع و ىمهمتنا"امةنرش

 الان واعت اوال وقد م ,وهءلعهللا ىلصناكو لاقءاشع تو ددالاب واطةهاشتا اىلامالا لهأ او

 || لاق ىفاو>ادوعلا نم ىلا ب أ ئنمامو ىرخالا ىفادغىط- ص. نان مىلا

 | شوحولاك مهنيذلا برغل لسو هماعهّللا ىلهريبدت نح تمعلا هنمىذتيداحح

 /؛
00 
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 هللا ىل_صدنلاا وداقثانآىلا مه اذ أ ىعرب ريصو م هاج ل ة-او مهساسفرك ةدراشلا

 مها او مهعانآو مهلهأ هل 8 وائاوو ممم ١ ا ىلع» و رامدا اوهماءاوعقجاو ل وهملع |

 لعأهللاو ىبهتنا مهناطو ءاضرف اورو '

 ١ و هماعدلل 00
 ىلصدت انو وهف عق ةوامو هط ص ةدمهيقرك ٌديِبان)*

 فعيمتسلا ب اباه نع ١

 ثرحلاىئيل 4 دم ىشهو 5 ا هم( نياسسملا منير" الاونءاؤالا ةيدصم ىشىأا

 7 5-5 2 0 ع ال
 وأهلا, ةنجداثتن 7 0 ا حل ا
 0 2 فامهنعهلتا ور 0-1 : اقلاو ىمقاطت ة عم ما لهالرمذةسأ نأ ترهأدقىف لدللا فوج

 .٠ تةتذادق ىرب_ر, [|- امبصأامهبف هصأام مكل نمارباقملا لهأا مكملع مال! لاك مه هرهظأنبفقو ظ

 000 ”رعز مل 8 ةريخالااهلوأاهرخآ عيال لدلا عطقك ننغلا تابقأ هتمهقنا ماس اامنولعتولهمف

 1 0 دعوبو هفسهلعول نئازخ عت افمتنتو أدق ىفا تلعله ةيهي ومانأالاقو ىلعزيقأ ملا ف والان هرم

 - لعهللا ل نإ ليلك قوىا هنحلا ويبرءاقاترتخان يب رءاقا نيب وكل ذنيب ترسو ةنلل !ماهفدلللا وائدلا

 لءااكسبلا نر 1 4 ةئحلا ئاهيفدالنأو ضرالا نا نرخ ميتا مدفن أو تنأ نأ 4 لاق ة ةمجب ومانأت اذنإ اور

 ىيءيراهموق. : 7 ْ هلأ ىلا ملسو هملعهللا ىبص عجر تةن اوف رءاقاترتخادّةا ةمهي ومايأ ملا واللاق

 عطقي ناو 0 ىلا كلذ دعت بهذي هاو رذو ىأ عافالاءادتب ا ىا كا ذعر نشنفع وبئدَس صال

 وبالدقاف جهل 18 هلا ىفو همفتامىذلا عجول ادب ذ ناك سأ رلان ودعم عج رق مهملع ىلصةدحأ ىلا ةىملا

 تحتسا| ٍ ل ىند> -و عسقبلا نم الا عمقا شرق شلات عملا زا نم عسر اور

 ىذدر ةسشثي 3 0 و لاف ءاساراوانا لب ملسو هيلعهقتا ىلصلا ةفءاساراول وق ا انأو ىس أر فاعادهد>أ اامأو |||

 كوسرهدنو . . " , ا هةلي | تمول لرضيامو ظفافو كنفدأو كفك أو كلوعدأو كار فغتساف ىحان أوكل ذ ناكل |
 3 10 0 قومها كناهتناو هالكثاو تاقفكتنقدو كءلع تماصوك دنفكو كءلعتمةف ىلوق

 هيلع هللا ىل_دهللالوسر م مق تااق كجاوزأ ضعيباسر +مكموب تالظا كلذ ناكولف

 كدخأو كس « قامو نا تهمه دةاءاساراوانأ لد سو هيلع هللا ىلس ىلا لاةفللس و

 عفدب و هللا نأ تاق ظفاىو عماطاندلا ل عمطب الف ىدس هعدهءاو ىرعأ صقاف

 هللا بص هنا ل ل امناةاور قو نونمواابنأيو هللا عفدي وأن ونمؤملا

 ندمت تأ فاخاىناف ااكب تك اقدحلاخأو ركدان أك انأ أل داهضرم ىلا وهنلع

 لضدنا!لوس لقانا ورفو ركباباالانونم ٌوماومتلا أي و ىلوأانألثاق لوقد وأ

 تكا تح ولو أف تكي قتاامهنعدقاىشي ركي نان نوسرلا دعا لاقل سو هءلعهلنا
 فات نان روةمؤملا او هللا ا لاق م وقم نجح رااد.ءبهذانإف هءلعفاتخالاك ركب اال

 ني ةيطخ سو هملعدللا ىلصهللا ل اودربطخ دق وهن اهجيررمشك نبالاك ركباناا اناانك يلع

 هتابطخ لعأو نيعجما مهاعدلل ان اوُض در ةياضعأا ندي ن ه نههنعهتلا ىكرؤد دصأ انشنابق

 الأ فو باَكلاقهدنكي نا لو هءلعمتلا لصدارااع اضوعتناكمه ذهل سو هءلعدتلا ىلد

 مكب ا !اولع لو هيلع هلا لص لاذ لاجر ملسو هملع هللا ىلصد دمع عمتجا هنا هب ةءاوؤر

 يق دام ما 7 كما فلا نب اعتدنا هدعياواشتالاباك



 ا

 لافت هنءهللا ىَك وكعو دىا نأ 5 و عجوولا هب ,اغدق لد وهملع

 ناءاخو هددع نمح و رخل ان مه ضاق مهما وصا تعءفتراف لو هنلعم لسه اوسر

 مهو وملعاملا قصءتالوسوىراال ههدوهتنا مرك ىلعا لاق هنعهللا ىذر سايعلا

 نب'ىلع حرخ هد اورفوى 1توملا د ئءبلطا ادع قهوسو فرعا ىئاذاذههضرم نم

 هقتامىذل اهض هرم وه ولس وهما هناا لص هللا ل وسر الع ع نءمههجو هللا م درك بااطلأ

 هللادمج عيصأ لاَ لبو هيلعدتتا ىلصهللا ل |وسر عصا فيكن باس انااب سا. !الاَقذ

 ى او ىصعل ادب عن الو لع تن ١: هنا وهل لاه و اههتءهللا ىكذرس أ. ءاادهع هدد .دخاماثراب

 ههح وقفت ًارىناذ 1 ةممالا ثالث دونا ذههعحو نمل ,و هيلع هللا ىلصةللا ل وسر ىرأأال

 هللا ل_طهننالوشز ىلا !'_بهذاق توملا دنع بلط ادعى هوجوىف هفرعا تنك ام
 انيىصوافءانلك انريغفناكناو كالذاةلعا يف ناك ن اذ ىهالا اذه. نوف سنت لو هماع

 ىضردش اعتلال سو هبلع دلتا صدقت !لوسرا أ االهتناوههدوذتا مرك ىلع لاف

 اهءهللا ىذردن وعم دمع ضرما هيدوس ماه هب سن ىلعر ودي .وهباءهللا ىلصراصو اهنءهللا

 4 ثناعت ااه تع هللا ىشرتناك رتيب فل قوانهنعملل طر بني زتس فىلاقو 7 2 تودو كدب

 قو هلن ذاق ىتب ىف ضرعنا نم :دأةساق هءاسن :لسوهيلعهقلا ىلصاعدفاهنعدتلا ىذر م 0 امءمقا ىو دو

 هللا ىذر يدنا موبي ادغابانياادسغا !نيادنوهمتدب فوهو لوةيراصةءاور 11 لوقي ماهيب

 انهنعهللا ىذر ةشتاعمويلءاطبتسا ادغانانياموبلاانانيالوقي ىزاضلا فو اهنع وول“ 00
 هللالوسرنااهنءةياوربفو ةشناعتب فن اكفءاش ثم نوكي نأه--اوزاهكنذاف هلث

 رن ودان ا ع..طتساالىنا لاق نعتجا قد صقءاسنلا ىلاث ع | م مردلعمقا ينص

 ىور

 اع د هللا لور ع
 هللا ل ودرج رذن تااق لن ذاف نتلعف ةشناعتس فن وك اذى ن ذات انتي ارناف: ٌنكْش 7 كا أهو 0

 رخ الجرو سابعل نب لضفا !اهييلعا دقعم لها نصزي اجر نون شعل سو هما هن ىلض 0 ىقنىذلاو 5
 رخل جرو ةماس | نيب ناو رىفو رن[ ل_برنيو و بلطملا د_.,عنب سايعنيإةباو رو ( 4١ تتئوم هي اك ..:

 ا.نعهلتا ىذر سابعني!لاقىتب لسد تح ضرالاهامدق طخ ني رسشلاهسارابصاع || كس "بلم اهب 2
 نيب عقيام ىلع نيب واهب ناك هناقىأ ههجو هللا مركب لاط ىلا نب ىلع هعستإل ىذل ا لج رلا 0 ب وا ماكر لف 0
 للا ةعقو ءاضونأدهن ؛ ةرصملا ن مهحوتت ناتداراا1كلدب,تحرصدتو ءانجالا وى هللا مف. ع 0 : ل

 قد تاكامهللا و تااقثحاهعي دوما هه و هللا مرك ىلع مهمل نمو سانتا اجب رشو ناك مالا لاو 9 .٠

 تربوهقاو تقدص سانايا ىلع لاقناوئاسأوةأرملانيبنوكيامالا يدقلا ف ىلع نيرو ' ١ وركب
 رم ممكلذمدقتدقو ةرختالا وايدلا فيكس ةجو زلامماو كلذالا انس وانني. ناكسحام ظ

 نمي روق سمس ن مىلعاون رهلاسةذهعجو هي دخبشا وأ لو هنيلعهقتا ىل_صدقلا ل ]وسر |

 نمعانا بضخ قل سو هيلع هللا ىلصمان دعا مهيلادوءاف سائلا ىلا ح خا قحىقشرانا ْ

 انملاريستي قفط 3 ظذافوم كيس مكماسعل |وةيقوهط وح ءاملاه_ءاعانمضمت رح

 ١ سو هملع هلا ىلصةنافىا ملا عقدؤل دفتر روكا د ذملا هاللا بصو ىا نتا هةدق ناهد ْ

 ْ 0 دعمأ ىذا ماعطلا أدم الازم ةشناعايةنشناءل لوقي راصإ

 تقهرشل نهاد ار اضاع لد و هماع هللا ىل_ضمقال اوسرح رف سلا كاذ نم ىرهبا رجا ١ ا

 ىدع



 رثك أف مهلاعدىأ دا باعصا ىلع ىلص نأ هي ماكستام لو أ ناك منرمنلا ىلع ساج تح
 هدوع أمنيب وايندلا نعي قاري قاداع ماب جالاع# مهارةفتساو مولعةالصلا

 ديرب هسفن تأ فر ءو ه.:ءىلا هد هللا ىةدر 7 : وب أ اهمهفةهنن اهنعام ديعاا كلذ راّثحاف

 قوىأركب اي كالسر ىلع لاقفانثا ف ادانيبقاب كد هدق:لاقف 0 1 ولأ ىيفىأ

 اذ هوركب ونأهلامو هتيحص ىف "ىلءسانلاَن منا سال ل اكمال ركياناانلاق ةءاور

 مظع اأناىرخأ ىو رئاوتملا نمّدءهقر طترككلو ا اكصرشع ةعضا ع نفعا ِ

 ىادبىدنعلضنأ سه أ لعأ الاف ى رخآ ىف و وركب وأهديتا ذو هتصحىفا:مىلع سائلا

 ه.اء هللا لصدتلا لوسر لاق تاق اهنعىلاهتهنلا ىذر ةسشناع نءوركب لأ ن مةباحصلا

 قامو مكلريخقايحثيدحلافوىأ : ةرح .الاوائدلا نيب بخ ق> توجهت نمامإل سو

 ل لوس

 نعلص ودىذلا] دق: لوثأ الان هارش ”واريخ أم 7 نامعأ أ خ نءلوالا ءانءةسال

 با وبالا هذهاورظنا سو هيلعمقلا لص لان هلي خ كا ذأ 31 ل ضقاننلا مزلو ى-

 ىنأباالااهود ةددملا ع راو تااباوالا هذه اذا فو ىأ دمسملا ف ةةصاللا |

 اودس ظذاىفو ارونهءاعتدج وافر تسب ىأ بان مناك امالا ظفل فو ىأركب

 لعأالىفافخ وللابا والاد ارملا نافركي ىلا وخالادصتملا اذه ةخوش لكى نع
 فى دومو ىح اصر 00 ولأ اذا قو ىآ ؟ هنماديىد :ءةرحصا!ىف ل فأن اك ادحأنا

 الول رى> اصف ود دال ظةاىفو ركن ىلإ ىلإ هخ 2 :ريغدمسملا فةخ وش لك اودراغلا

 ىاةفاخش ىلانبا ة ةخوخحالاة>وشلك ا كا ا دس د الام هاعمهللا نأ

 كيا صد اوقات رك وأ ىلا لشن يوتا مزيساس يك داى ءاحو

 ذاهم ندع بس ىلإ او لما ى لك لءاح و نافعنب نامةعىلءاسن' وهن اورو المخ ا

 هللا ىلصهّت!لوسرلاه لاك هنع ىلاعتهنلا ىذر ةماماىلا نع ىلاعثا لوزنلا نامسافو
 ناوالا ليل هلوالا ىنن كي لهناو المل ريهارب اذا ك اليل ىنذخت اهلا ناهس وهنلع
 الماش ميها رباذختاك الملخ فد ءاهللاناريغدلا عماشلا هبا ودفو ركب ون ىلماخ

 اذهلءاوىفرقلاس دوا ةّمالا هذه نم ليل ريغسا | عماش ةباور قو ركب ولى ءاسناو

 ىلا] ًاربا ىلا مان ة ةسوع هبوم لءق هنوم خ 6 و هءاعلنا ىلهلوت ود ثأ لبق ناك

 تاكولوالءاخ هارب ادت (م الماش فن عادق هللا نافل ل مكسنم ل نوكي نادقللا

 نكلاوةءاورفو لذفأ مالسالا "ل نكلالءاخ ركبنا تذذال ىتَمَآن مال لخادم
 تامثاىال والا نأب عج وىح اصر نأ كحاب او رىفوهنّدوهومال_ءالاةوخا

 هلوتنأ نال ماها ىلعلو#تهتااريغنعا ميمو اهنم عون ىلءلو#تهظئاريدغل ؟هلكلا
 ماعم تاير ء ل المخ يأت تذخعال ىبرريغال. اا د ختم تئكو لو لسو هيلع هنئا ىلع

 نآعن ا عنامالو ىا كلذ معز نم اهالءاوساسدلا «لالاو محلا ناوةمحلا ماقمنمىدأ هللا

 نأ ىلع ل ديا. مهضعب هفاكسن امىلا ةحاس القل ضال فد والامل اوذةملا فد ول

 ميهارب رجه ريغال .ةايخلاولا ساو طيملاب :هلدتا ماقم نمل شف أ ةبحلا ماسقم |

 ْ ىفاثلل نا .اذهو ماتو يشم |اينس ارناف م كلايعا "ىلع ضر عن وكلريخ

 تكزَع 0 4 تاك



 أ وزو الاخ هذانعامدعنممدغ:امىفانإ ل .اس بأ رب 2 اوقلعل اى اسا ووأأ

 | لد ىذمرتل الاقى لعبايالا باونالاد ب رمأ لو ءيلعهقلا لدا لوسدنأ ْ

 | امال اهل نكي مل هناف ههجو هللا مرك ىلع تدنالا هس راخ خفي بارو دصسملل هي نان نانا ْ

 هل نكيلايل نا ههجوهقلا مر ىلءف باال ن وحاهتر و ريض واج ةمسطند ىا ليدل :

 ىلاذةءنأم! لاهو هءلع أو هللا دم ساد :لابطن لو هيلعهقا لمهنأءاجو مكباوأ ش

 اهاكباوبالا لهو هيلعدقنا ىلضمقلا لو بو رض أ ءاساملك-ثزاشوتاولعجو اهقدضت |
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 ٠ ؟ةلالذدلنعو هو ةمامقلا م ومارد كأني ا اودللا و ىقدكىس وموت لملخ

 1 « هلع هنقا ىلص تلا لاسقفهل ل با ل رتوانيا ونا قاغأ سانا لاقت ب باوالا قالغا
 ا 1 اوناىلعىروار رزركي لا بانىلءىدأ او ركل ىلا باف ٌجلقىذلا ىدايدق
 ظ ىنوقلذشو وهلا بى داسولاؤمالا كح .ءآوتقدم ب و 7لاكو تدك ماقد

 مهى ىءدهللالوسرابرعلادر كين بايالا بار والادب صاانخ سو هيلعتنا ىلصدنأ
 ل وال سو هيلع للا ىلصءنتا ل وسرلاةذ ةالهلا ىلا جرت ثم كيلاراقثأ وك
 أرد انآ ىدءيدحسملا قلاع ربا وأ تدق كلانام هلئال |وسرأب ب ناطالاد_يءنب سايعلا
 | نعت ددسالو ىرعأن عتضقامنسايعابلاةذ ددسملا فلاح رنا ولا تددسٌء ل اءامو
 ٠ْ اموفعىلاعتهتنا ىشز سايعنب١ن ءءاسواه د سا ن 1 لوا مد دسأن ا ماظ اظفا ىف و ىرمخا

 1 .هعااثي د 5 هياواياقمل ةْضفارلاهعضو ع وضوموهىزوط نبال اكو بدرغ

 5 تدلك | ناك سانلا نأو تقولا اذه ىلع ةَمّدةَتم ىلع ةصقنأب مهضعب عبو ركب" بأن

 | خفتىتلا ىا باودالا دس لسو ءلع هللا لص رعأف جب راشن مبادل يلو دوحاملا نم

 دعم ةشو اء لسو هيلع هنا ىلص نمأي لفمدقت اك ءرع .رغ قدر مهل سيل حاولا

 لوقو هنعىلاعتهتاىذرركيفاةخوخالاخوطادسإ لو هيلع هللا لصرمأ كلذ

 هلن نكي ههبودهقت امرك املعنات اعل رظن هيفدهح وهلا مرك ىلعةخ وح اح م مطل

 ةضوخلا لب هتقمقح هيدار ا سيل نعى عتق قط دركي ىلا ةشةىفنام !ادداو نانالا

 مك ىلعةصق مدت :ىلءلدبامتو ل وقأ هنقيقح هدا ارا ههس قهللاء 1 ىلءةدتف و

 ||| كءاد-نأركب جلال ل و هيلعذقلا ىلصهللا ل وب رل داق هنعىوزام ههسودتلا
 ترعأو الهفف كلذ ل ث؟س اعلا ىلا ل مرآ رام م رعىلا لس نآ معدي هياند سف ةعاط واهع»لاو

 لق“ وهياعةللا ىلصلاقف ةزصالا اولسؤدةهنن'ال را عطسمأ واولعففسانلا

 دنعو هلوذ كالو نأ لمآ د لسو هما هللا ىلص هللا ل ورنا تاء هن هياد ل وخلف زجل
 هللا نك او مكباونأ ثدد ان املاقف ىلع بانالااهلكاني ١ وبأتددسمنلال اوسراما واف ئالذ

 دسو ىلع بان تف هللا نكسجاو ىلءبا,تءقذو مكب وأ ث ددسن ام دءاو رو اهدس

 الؤاممتددسامهقاو ىلا ومكلتاف كمف لاذ ىلءبا ريغباونالا هذ تهد ترعأ

 مالا عس 21ناتلغف هنت أ امر ومأمدءانأامنا تا ترم أ ىكلو هندف |

 هه هللا مرك لعة_صةندحأ م ول لةقدنعىلاعت انا ئشر تر تأ موأه م :و ىلا ولأ

 بنا وبالا داس دار اراانوك ىلعو هع قامته ىط دو دركد ىلا يلصق ىلءادج ةءدقشم

 ريغ
2 
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 وثرت عاملا 8 ح أوىدح وان ألد امردق هللا رقاب ديرما ومعي دقي ريغ

 حم :و هنعد داولاىلا ادع كا ذة 2 7 ىلعذ ىلع باد ريغاهلك اهد سفك نم

 ركب فل هع خوخ عمدصمملا فاسو تفمرقسا ههجو هلاك ىلع بابنوكي نأمزاب عملا

 ىففق و دل درع و دس اريغنمرخ رح بان انى نكي «لهنألءامل هنعىلاهاهللا ىذر

 ىلا جامد هنال اركب أ فالذتسا ىلا ةراشار 7 ,كاةحوخالا> وائادسفموضعبل وق

 باوالا عج دسىا ادهوهنتئادوجر ريثك نبازعب راتفن 1-5 هريغنوداريثك دب دومملا

 هملعهتنا لص هىعأ !نم ىراضلا عمص ىف تيثام فان الىلءبارالا د انما ىلا ةعراش ا

 هنامح لاح قف نالر ىلا نانالا دصسملا ىلا ةءراشلا با اوبالا دب توما ض هرم و

 تدرى ااهتدد نمر ورملا ىلا حاد اهينءىلاعت هلا ىىذر ةمطاق تناك لبو هيلع هللا ىلص

 اهباقنر كلذاههدمو هللا مرك ىلع بار س ود ءلعهللا ىلص قبأن سو هءلعهننا لصاه» 1 ١

 هّلل' ىضر قيدصلا باب متى ميتحاق هلءلاءذه تااز الدو هيعهللا ىلصهنافو دمر امأَو
 ْ ةالصلا هءلعم دوق اا !هنال نيل لاو ىل سا ددحسلا ىلا هجو رخل _-ال هنغعولاع)

 قميلوح والاد عمدس هج وهللا م 1 ىلعبا.نأ 5 ٠ وهوهمالك اذه مالسلاو ْ

 حب راسل نم نا ههبو هللا مرك ى لعتدما لعج و هنع ىلا ءثدنا ىذرركي ىلا ةشوخالا
 ىلع ميل لسا )وسر لاف لاك هئءىلاعتدتتا ىذرىردل ادعس فأن عءو

 اهءىلاعتهقلا ىذرةاسمأن ءو لريعو ى ريغدص لاف ثكميتسدحالا لحال ىلعاب

 دولا ة ةحرصملا ىهتنا تح هضرص فول و هلع هللا ىلد هلال وسر حم رختااق اهنأ

 ةمطاقو ىلعو هس اوزأو دمحملالا ضئاأالو بذلنمسملا لالا هبوص ىلبعأب ىداذو

 2 غ.دانساىفاثلا ىأ'ذهوريثكباطظقاقا لاك اواضتالز ا مكلا تندب لهالأ دش تنب
 كلذناف ء:مفار طخذسالا دهنرو رللاالدصمملاق ثكملادارماو اوهمالك اذه فهضه.ءؤو

 هقلاءركى علم نارك ذو تل ذيلارامأ هسا هجر ىطومسلا امذاطا تدأ هرم دعا لكلا 1

 نسا إو بلاط ىفانب , ىلءاذكسسو لا ثء- نيسملا ونس اهاداورك ذاعف ههحو

 همل اماةفدل هللا عدأ مقملفأم شه سفن نم م>أ نم سانل ا! يأ هذ ههتبطخىفلاف لسو

 رخسول هللا لرتسدقل لجرلا ميا! هنعىلامتهقنا |

 |ءاشعلا ةالصةالصلا كلت تناكو لاك سانلان لي نأركب ءانأ هض رم ىفلسو هيلع هنقا ىلص

 نمي دو رن مب ذم ناك لو «.اءهقنا ىلصددا أ ىلع دي و مسام عما ذهو ىأ

 3 سو هيلع هنا ىلص لاش 0 ةباثملا عمرصمملا ف ثكملازاواوصتخانيسحلاو
 ىلااونسح اف ميا تيوأىتاا ىتمعاوناكم محا اريشراصنالاباوصوتسا ني راها اريشعم اب
 ٍ هيعمقاال سدت ىورولدو هلعمشا صدق الوسدرلال مهيمن ءارز واجتو مهتم

 ٍ ىذرراطرللانب رجل لاةفموماىناود وذدكلىلا وقئانملىفاهللال رسرابلاةؤ ل_-ر

 [|| ىلصهقا لوسر ل اتذ ل سف ىلع ترك
 ٍ اهدصءقزرامهالاةرخ الاح وضفن منوهأ اندلاح وف بالسلب !نيااي يا وبل عمم ا

 |سمأو ةديد-ثةدار ءمدسمو هدام ساىفريشك نبال ,ءاساذامونل ا هنعبهذأو انامعاو

 كلل لل أى 3

 هللارضي إو

 3 نرك ازا
 يات

 ّ اء تين 0

 ْ همفى ةغاف ساد نمةناجالا هب هيماسس هوهوىاس ذم لا قءامىىلا وءض ل امذلالب ند ذاآدقو



 هللا ىلضننلا و هيسىاهرذده.قمال سل ١ وةالصا|ه. اعدمسوب نست راقب نآاهد_صق |

2” 

 محال اقسائاا وو تيدا فم هلع ىعأف بهذين لو هملعهقنا ىلددارأ شساحخ

 | ىمنأف بهذين أدارأ مل_بةءاقيضخلا ىفءامىلا وهضلاف كلذ دخءو ىا كنو رظش

 ا قع ءامىلا وعض لاق هللا ل اوسراكت و ورش . مهالاةلق سانلا لص لاس ةقافأم ههلع

 د مسهالانلق سان اا ىلصأ ل ةففافأ هلع ىأف بهذين أدارا مل هنغاق ب انشد

 5 ةالصاملس و هءاعهللا ىلص ىنلان رو رغما ددصسملا ف ةمولم سان اوهللا ل وسراْكب ور طش

 لوسرلاءانأ اف سام !انىلدي نأب همعىلاسهت هللا ىشرركو ىلا ىلا لسرأف ة ةرح ”الاءاشع

 هقاىشرركبو الاقف سا اان ىلهتنأ كرم أي لسو هيلع هنا صدقا لوسرنا 0

 قو: لاذع آتنا« :ءىلاعت هلثا ىذدرعهللاةو سائلا لص درعأب رحعا هنعىلاعت

 هلل الوسرا.ةالصا !لاة فهل .و ه.لعدللا ىلص هءملع لد هع ىلا هتدقت ١ ىذرالالب ثا . اور

 سانلابلصملف باطاتانب رع هواح راح ةالصأأ عب طمس ال مل وهماعدللا 2

 نالاسقف لالب ان كلءاروامنول ملا ه4 ل ف ىس 1 حرت

 تارمعالاقواديدةءاكباوكمفاج راختالصلا مسيل ملسو هماعهتنا ىلصدننا لو سر

 هفةءىلاعتهللا ىدي 'رعلاةةصاناا ىلدتنأ ل َ دمي ءوهيلعمتلا ىلص هنالوسر

 انأتاءريخأ افلسوهب طعهللا ىلصدقنا ىن ىلع ل دافااديأركب ىلا ىديزيب مدقت الك ام

 لاسق فك ذيمريخ اف هنعىلاعتدقنا شراب .وه.لعهلنا لص هيلع ل دق باولا ىلعر 7
 ىلدفسانلانىلصي نا «يهافركب فا ىلا ح رقت سانلال ءانر كس انآ سه ىأرام مذ

 ىلاعتهنلا ىضرة شئ اعتلاتف سائلابل_ه.لفركانأ اوس لات ُك ءاورىفو سائلا

 ارم ضانلا 1عمس مل كءاسشمماهاذاب لقا |قمق ةرئا تفس ل سجر ركب ابان تلقف هن

 ركبانأ اوه لاو هن هند واعف سائلا, لدءلفر كيان اوص 2 و هيلع هللا ىلصلاس ةقءاكب ١

 ءاكملا نم سائلا عمس /كماقم ماك اًذاركبان اثنا هلىل اوقةصقل تاقة سائلا لصملف

 قكنا همةدصقمل لد ءوهملعهللا ىلصهللال 2000 تاعقق سانلاب لصمافر عرذ

 هيلع فس ول بحاوصنقنالن ٠.كيناطظفلفو مالسسل اوةالدلا هملعفقد ول بح اوص

 اريسخ كن بدصالت نك امةشناعلا متعىلاعت هللا ئطرةصغ اتلاف مالا او ةالصلا

 اضل م ىهو مالا ١ وةالصااهماعف سو ةيحاص لئمىا سانااب لصداف ةركبانأ اورم

 امناوةفاضلاّ ّنوماركادي رئاهنأ نويعج اللا ءاسنال تر وهظأن مدام فالخ ترهظأ

 اذكهانطاسل اهتمت عم لذ ةهاركر هظتاهنأ ا معىلاصعتهلتا ىذرةشن اعزعموهنل+وهملع

 ى ةوخ كاذب تدصقانا اهنأانءىلاعت هللا ىذدرةّسن داع عل وقنااو ظفالاره اطهمضتقي

 ىذ داب ماسة جلس .و هملع هللا قد هماقم مأقأث ثءح هنوذر هركنق .فركيان ارا س اغلا م امءاشش نأ

 عش متأألارسوهيلعمقا صال عا صقرإك ند واس باهإع اهنأ يرانا

اقمدحأ 1 م هرقن هبأآىإ ر وك ال اوادب ١ هماقمماق السر هدعبن سأل اعز أ ىلقىف
 هم

 ىلهللالوسداو رانا مهنعىلاعتهتنا ىذدراصتالاناةياور فو هتمسانلا مءاشنالا

 لح دق سو هءلعهلا لصةنومنماوقةثاوده-اناوناطاعس ودادزب لسو هيلع هنا



 ءكأأ

 هريخأفههح و هللا مرك ىلع هلع لشد كلذبمربش أ فهن عىلاعتدنلا ىذ در لك ةأ اميل ع

 ه.لعهلا لصلاح رف كاذبه ريخأف ه-:ءىلاعت هللا ىذد سامعأ اهماعل خدم كاذب

 بوصعم لو هيلعهللا لص لاو هماماسايعلاو ل _ثملاو ىلع ىلع اًمكوملسسو
 نأ وءنتادمشسهمأا سائل ارانثورينملا اقم نبأ لل ساد ىتسةيلج ربطت سأرلا
 ثدعل ع نوف ىلبق ىنداخ لهمكسنت ومنهن نوفا كنا ىفغلي سان ااه ألاف وهتيلع

 نيلووالا نب  رباهم اء مك.صوأف هينوق الم كئاو برب ق-اليفاوالا مكهفدلخآف كيملذ

 ةطونلا ارم ىف نا فال نارمصعل او ل وقي هلا تافرخم ساهفني نامل لارا

 1 وزعءدهللاناف هلاعمسا ىلءىهأ ءابتسا مكلم ودق ذب :ركشر ومالا ناوأ

 نا ماو نا ّميسعلهذهعدخمقلا دان رموه.اغهلا تلاعنمو دا. "هل ها لدعبال ا

 رادلا اوس نيذلا مهئافاريخراصنالابمكم-صوأو مكماحرأ اوعطقتو ضرالاىفاود ست

 نمل قملف نيا> رز مكي نأ ف 0 د يدق وبكل َر مودل

 الا بنو.ة>ال د منو مكط رقىفافال امهياعاو راتستالوالا مهميسمنعز واتملو مهتم

 جيش امدالا هناسا وءديففكملفا د-غىلءمد ربتاب>نخالا ص ولاد -ءومناو

 اوةعسانلا فشلاذا ومستكأ مس عتريس انل ارباذاف منااريسغتبوذذلا نا سانلا هيأ

 ىلا لبو هيلعها ىلصراث أ دقو مكلرتخ قامو مكلريخ قامح ثيداىفو مون
 ريخ قاس نا ىذمقي هنأت ٠ لكس شيد قى لمضفت لءذأ الذ ف_صريغت طرف هنآبت وماهي راسل

 ىلصي هنعىلاهتهللا ىذدرك وألا زالت هاك كام نم مكس اري تاسمو قام نه 5

 ةالص“ نما ةعك رهباقوم لبو هم ,و هماع هللا صولا ىلصو ةال-صةرمشع عميس ساخلاب

 ىت-ىنضبقي ل لسو هيلعهقلا لصلافو ادرغنما بقا ىأ ةناثلا ةعكرلا ىضقع 8

 ننجح رلا ىل_يعف اخ ىلصاس لس و هملع هللا لص كل د لاف دقو ىاهموقنم لحر هّم ود

 ىلصهتلالوسر نا !هنءىلاعتهلا ىذر ةْسْناعنع ةياو رفولاه كوت مدقناك فوع
 ةالضاسايعا|امهدح أ نلحرنبب حرش ةالصلا ىف رك وباوىاةفش دج و لسو هملعهتلا

 0 ورح أنيالنأ بلا موأفوخأنما بهذ هنع ىلا عت هللاىذرركب وناهاراطفرهظلا

 ىف عفدهل سو هنلعهقا ىلصدنأو هنسعنعةناو رفو هرآسن ع نعركيىلا باحملا هاساصاف

 ه:ءىلاعتهتنائذزركب وأخ رخأتلا نمهعتمو ىا سانلاء لص لاق ب ركب لأ ارهظ

 اًذهو ىهتنا ادعاف ىلسيل.وهيلعهتنا ىلصهتلا لوسرو دياحصتلا ةيقبك اماه ىلصد

 نسعالد انس وهنعىلاعتهللاىذر ر :ىلااندمةم ىلص مو هيلعدتلا ىلص هنأ ف حب رصأ

 ةالسسإ ار وهو ىنهيهنعىلاعتهللاىضرركف وباناك-ف ظفل ف زءاجاع كلذ ىلع ع. درفت

 ةالصب نواصر ساثلا وملسو هيلع قنا ىلص ىلا ةال.هب مني اتقاو لسوفيلعمتا لم ىنلا |
 تودي سا !او لبو هنلع هللا ىلص هللا لإ اوسرةالصد ركب وباىدتقيب ظفاىفو ركب ىأ

 ركب د وباو ركب ا فنان اواص مهتعىلاعت هلنا ضرب اعلا نأ ى لعل دي ذهو ركب ىلا ةالسصب ا

 ْ قعدان بود ريكنل يانا عس تا - يلوا اسلي

 سلا ع كك1ك

 1 زابالاف مكلاوعسوملراثلا ف مورطاشنإلا مهلا اوستن ا م ؟امق ع نم ناسعالاو



 سمانا متايو مامالابهتأي لج را ناش ة دعبل قو مامالاربكن 22111111
 ١ أ لعب د الص عم هرخأ تلا ع نمء:ءىلاغتهللاىذر ركب انألسو هيلعدقلا ىلصدم.مناق مم ومأملا

 هماعهلقا ىلص ىلا, دي لهذعىلا هت هللا ىضرركيابا نأ ىلء لديه نبع ىلءوأ ركب أ راسب
 ملقا عمل بو هملغ هللا لصونلاب ركفا ولى دقي نااندئعر روعالدا اماما ارهسا لد ل و

 ياعم ناانئاهفل وقل: فلانضذئنسو فقوملا ق ل سوديلع هقلاىلص هيلعركب أ اللا كلو 0
 هواعجوركبيلأب مه ادةقادعب لبو هماعهللا ىلد هللا لوسرباودقا منع الا هنا يضر سوبرا. 3 : هلا

 ىضرركب ونا نوكيثأالا كلد نسالذ ا! بقاعتلا ىلع نيماماب ةالصاا زاوج ىلءالءلدإ] *- كيل يرسم 7 تامداقو
 هنالصت وكن ثأز وبيلاقينأالا |وبيلعمقلا ىلص هما دةقالا ىو ونو رخأ هنءىلاعتدللا سايعلا تور 2 ا

 رخأتا نمل .وهملعهقا ىلصه عدمة ع ىقنكر ركسا ركب ,يافلخلب ,و هيلعدلا ىلص ط يكب 7 هو | :

 هللا ىلص بلا ىدنقا ر4<دد ةقوم نعه-_:ءىلاهثهللا ىدر رك ولا ارخأتت ةصرفو هبىدتقاو

 سانلا عمس ركب وب راضوركسصب يلايمهمادتق دعب ىنلابسانل !ىددقا ول_وهيلعأا ومو لوتر بقا
 ظآ ءومأملابضانلا متأي و مامالابتأب لسجرلا ىراضلالوق كلذ ىنانيالوريبكشلا ||| مانقلاى 4 مدل
 َح رصولاعت هقاهبجر ىذمرتلا تب درغمومألاريبكتن روعشو نود :ةءدار 1 نوكم مالكا ةزير 1 نة + مو ل

 ىلص هنأ تدث لاق ثم هع ىلا «ةهللا ضر رك ىافاخ ملسو هيلع هللا ىل» هيالصدد عننا هللا ىظرر ع 0 -2 !نم مم

 الو ت انهم ثرل# هيف تاهىذلاهض سه ىف بايد: ةءر كيلا 1ث ىلصل سو هيلعهلا ما دنا شع "ا انف

 ُ هملعتلدىذلاو هللا هجر قويبلال وقد رز هب وهمالك اذهذنا و رلابهللءال لهاجالا اذه |! زل 6س

 اهي سانلاب ىلصب ناك ىتلا مايالا كالت ىف هذاخ ىلص) بو هيلع هللا ىلص ىلا تا تاناورلا ىكءنأمو 6 نم هدد 7

 هءاعهلنأ ىلص لاف و ةرهملسو هلع هللا لصهفاخ هن :ءىلاعت هللا ىدر ركب وأىلهو 5 هه اطيز جنبا

 عملا ةالصىأ اوادملف سا ١ صدوسالان هه .زنب هللا دمعا امو كل ددض ص ىف 0و ُ يي لاو 5:

 ]| ساذلاب ا ىلنصي همعىلاعت هللا ىذيز زرع هقلاد.عمتةفايئاهنعىلاعتهقلا ىذر ركب وأناكو كَ دقيد هلا رس: ل

 قت سايل ةيءاطأ ىف رشا اهسأر حب رخأ هنوص سو هءلع هللا ىلد هللالوسر عمتالف و مهن ناك

 || تضةتافةفاخفانباميل سيات ارم ثالث الال ال لبو لع هقلا اصلان هنرح
 ْ تباعلط تح موقل اجرا ةالسلان هىآهنعىلاءثهلنا ىو رع فرصناو فوؤحلا

 أر توص ع مسا مو هيلع هللا ىلصدناةياو رو جملا سانلا,ىلصومدقنق ةفاقيفا
 كل دهللا لأي لاقةفهللال وسير اب ىلو ١ ولام رعت ءوصاده سل لاق ه.:ءىلاعت هللا ىذر

 ||| ةبماشهلا ةرمسلا قلاهانالث كلذ لاف ركباناالان رول ماو هنا بأي ظافو نونمّوااو
 ١ ةالصلا ثا: هئعىلاعت ءنهلاىذر رم لصنادعبءاشر كي ىل ىلا لو هيلع هللا ىلص عرف

 فااضالقامفلثدو ةالصا اكلثف وذ ةدلسصأا كلت 'رعىلددارملا لاقي دقو سانلاب ىلدف ْ

 أ رعلاقو ةالصلا نم هنعيلاه: هلا ىذررع ف ارصناو فوفصلا ضاق! نم مدقنام
 نيد تننظامهللا وةعمزْب ا اعبعُم_مادامكد و ةءمزن هللا ديعأ .ه:ءىلافت هللاىذر

 نا تاس إتا تاع راظتاذب رعأ ملسوهيلع هللا ىلص هللا لل وسرنأالا ى قف :صأ

 ك-ًاروركيانأرأ | ثيح نك ا را وسرىن رهام هنءىلاعت
 | ةرامسلان نمهس أ رو هبلعهقلا ىصدقنال وسحر 3 0 هاوس هس ظ



 ١ وثكما نأ لو هملعهتتا ىلصمهيلارامثأفا رغرضيت ا طسانل فايا كي ناادش سانئااو

 ىلصهئمار ورس متالبص ىف نيلسملا ئه نمك امانا لسو هيلعدلتا لص قفا ومر سس و

 ةريسلا فو ةراّمسلا أ |متلسو هملع هنن ىلههنومموهنينثالا موب تل ذو كالذي و هماعدلا |
 ب .وهيلعهلنا لصدتنال وسر هف ىلاع" و كراش هللا ضبقنيئال امو ناك امل ةيماشهأا

 هللا ىبصهننا لو لحب رن بابلا تقورتسملا عقرف مبصلا نول صيمسهو سانلا ىلا حر رخوأ|

 مهتالصف نولْئمَقي ْن والا داك.ف نءىلاعت هللا ىضر ةشئاع باب ىلعم اقثل_وءهيلع 5

 0-0 قع 0 د ل-سو هماعتتنا ىلص هللا لوسزب ا

 كك 2 هياعيك 7 0 هود هل لاقلا 2200 نوزب مهو سانااف ةريصلا نت .

 0 7 لاو ههجو نينثالا مون املهنأدب ا - ايدل د أ ىلا هنعىلاعتهللا ىذر رك وا عج ردا ظ

 00 1 .مأم و عاقلا الف سانلابىلدي ركب ولأ دمع !ةالصلا هسرايصاعلسو هماعمنتا لص هللا لوسر حب رخ خ

 يا سل نعوم 5900 تنأهنءىلاعتهللا ىذرركب وبا فرعفساذل!حرفللسو هءلعهتنا ل_ههنتالودر حرخأ
 . ممذاولوءاوعب 3 لوسر عفدف هالصم نع صك. :ةلسو هيلع هللا ىلدهللا لو رلالا كلذاو .هصيرل ساخلا

 روسنا كو 3 ا لسوهيلعملقا ىلصهلقالوسر ساد و سانااب ل كلاقو هرهظف لسو هملع هللا ىلص هللا

 1 ر ةسعد هما ١ نم لو هيلعدللا ىلصغ رئالفادءاق ىلسف هنعىلاهتهننا ذر ركب فا نيعىلع همن-ىلا

 : ير ا اددفوئ دا أن رعس سانا اهيالوقي دحتسملا بان نمحب رخ ىتسهنوصا عقار صانلا ىلءلقأ ةاللا |
 لءذةءاوز ورب . 0 : لحاامالال- الف يد *ر ىلعتب 1 وىنا مافملا لدللا عطقك نمل تاو راثلا

 أب لوقو 1 1 4 : لاق همالكن ملسو هيلعهللا ىلصهللا لوسد غ رئاذو نا رأرقلا مرحامالام رحآ/و نآرقلا

 جرم مسا 0 3 ىلا ل ضفو هللا نم هعنب تدصا كارأدق هللال وسرانه:ءىلاعت هللا ىذر ركب ؛ واهل

 ىايرشلا لايت ا ىئدركبولاحرخو سود اعلا ىلص لخبد مث مع :لاهامت افآةج راش تاي مو موملاو '

 "لاك ىلع لياد لور: نم لايت لو بلطدقا تق لووول لل انهزها ىلا همعىل امها
 هللا ىذرركي ءابارل سو هيب ءاعدتتا بصرها دقو تاداو رلاهذهنيو عمابالمأتيلف م ءوملا كلذ
 ىلسنادعب ءأو ,ةىلا حج رخل .و هملع هلذ | ىلص هئاق هض ره لبق سانلاب ىلصنا هنعىلاعت

 م سبلت رابخابا ومارت ت-رحاشت فوءنب و رعى نمنةفتاطنبب عقو دقور الا

 ارت 1لورضعلا ةالصترض نا نيل ىو الوب و هماءهّللا لس لاَقذ

 هللاىذرركما نأ م ماقأ ملاين ذأرمهعل ا ةالصت هرضح سلف ساثلابىل_هءافركي

 ماق :ىسانلا قيل و هيلع هقلا ىلصهلنال وسرءاغ سانلانىف_صو مدختفهنءىلاهت |

 ىأرف هنعىلاعتهتلا ىضرركيوباتغتلا كا ذركك الفا وقص ى أس انلا يقصف ركب ىف !تقلخ
 3 :وكين الو هيلع هللا ىلصديلا اموأذ رخأتاادارأف هنا لسو هملعهقلا ىل صدقنا لون اور
 هللا لصهتنالوسر ىذقالف سانا ىل فل بو هيلع هنا ىص هقنا ل وسر مدةتو هلا-ىلع |
 ركب والاةف تبت نركحت :النا كملا تأموأ ذاك هنجامركباناايلاق هتالصإمو هيلع | |

 اذا سانلالابقؤ سو هيلع هللا ىلصدقلالوسر مويا ةفاذ ىلا ننال نك, م هللالوسرا | 8

 ضايع ىذانقلا هيل دتساادهو ءايسنلا ىةصتأو لاح رلا يستلم مك :الصيف مكيان
 لطيور نموها لفل: داع دق قم تقيدياساازوعال نا ع هللادحر ظ
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 عدس م لسع شوع

 9 نع نوما هللا ى-مدقو هريغا الور ذعلال اهريغىفالو ةالصاا ىف لو هماعدنثا

 1| 7 واعفثمكنفأ لس :و هءلعهتقا لص لاق دقو لد و هيلعمللا ىلص هلاعذائثدخأ ن نوكت الو

 ْ ىةرف »وع نب نوس :رلا دمع ف اخ ا -س وهيلعهللا ىلص الصنع باجل انمي ذ دلو

 1 قويىذلام ءوملاف تناك ةرملاةد- هلعل وكلذ نءسباو !اقأمو ةغكر ::ءىلاعتمل

 ةادغلا سانلاب لص سو هيلع هذا ىلص هناء ا ملسو هماع هللا ىصءمذ
 ا ن نابل ارو

 | هالدمىف لو هملعهقلا لص سلج مث. اديدشار فاو سرق ىربدق لو هم هما هللا لص دنا
 ى ممسلجحم نمساناا قره لفشل م ودق نصرا قلضا نيل م3
 (مهةيسة بالا ثوابملار دن او همملع ىذغهنأ ا .ظءاملا باقي بهو سانلا حاصاوهم-

 ا ىنف مهلا حرت نا ثيلي لفممتود بابلو واغأو ل2434: لتتم قذر سابعلا

 لاةفللس و هماعهللا لص ::متكحردرأام سا ءانا اءاولاة فلس و ةملع هلا ىبصهننال اومر

 هملك:ئئرخا اذ_هناكذ ىضقمم تغلبدق عمفزلا هر لال لوي وهر هتكردأ
 1 قمن ءاانع هتمدقىدلالوَقلا ذهن اال تأ رع دو هءاعهتنا لصدهّلنا لوسر

 "هلمات كح ىتح سسانلاب ىلصي هنعىلا.هث هللا ىيذرر ولأ لري ىرخا ةياور فرك ذو

 مصل |ةالص لا معفاة ميصأو كولا لسو هيلع هللا لصدتتا لود نع عاقأف ن 5 *الا

 دقو همن مل_هوهم اعمنتا لص هللا لوسرو ناب ون ىدي 0 مالغىلعو لضقاا ىلع اكر و

 || ةعك لاى أمل ماق 1 ميدل: :الصص: لزب دكر ع لاتقل طر زكي أعم سانلا دوش

 د ىلا ماه ى> هنود رفا ضانااو مل_سوه._.طءهللا ىل_ص هللا لوسر هملااشل ىرخالا

 | لور نءه:ءىلاءتهتلا ىضررك ول ارخأ:ساف هنءىلاهثهللا ضر ركحر , ىلا باح

 سا>و ءالصءق همدقف :هي وشر ل -و هما عدلت ا ىل مهقلا وسر اإل و هيلعهقلا لسه

 | هللا ل وسر متأ هن الص ءه:ءىلاءثهللا ئذمر تح وأ ع رفالق لس وه:  ءاع هللا ىلص

 ساق دصسملا عو دس ع نم عل_بىلا فرمدنامث ةريخالا ةعك رلال سو هيلع هللا ىلص

 هللا لص ماه مث ةءفاعاا هنو ءديو هلعنوأ -!ن ولسملا هلا ع ةحاو عدلا كالذىلا

 ىلاعتهلنا ىذرةشت داع ىلءهنعىلاهثهللا ىضر رك وألخد ردقطعب لدف م و هملع

 زءهللانوكي نو جرأو فاعمل وهنلعهنلا ىلص هللا ل وسر مص رةهقلد+لا لاف و اهنع
 نمةأ سها لك تدق اوؤسلاب نها ولف ه-:ءىلاعتهلا ىذ در بكرم هافددقلسو

 ' كلعولاه لعد شاول -وهيلعمقاىلصلخدالف اهم ىلاىل_سود .اعهللا لههاسن

 ٍ قد مه - لءىمغيراصفتوملا فد خأوهناستن مسيهذن ا دس نم اي د 0

 ْ هءلعوللا ىل صودا :ءناكو هلالا ىلءالا مق رلاىفل لو ةمذء' سلا ىلا ورصب صخشد و

 ءاماةةوكرظفاىف وء املع حدق لدي ظذاىقو“ام هسق حد ةرمهالا هيد أدق و مو ١

 عم .حو#قل! ىف ة قي رشا هديل خدي راصرمالا لس ودهملعهللا ىلص «ءاعدتشااناط
 ةمطافنعو هنارمغ ىاتوملا تاركس ىلع ىنعا مدهللا لوةيوءانملا#فيرشلا ههجو

 هانبأ ب رك اولوقتو بركلا'هاشغيان1 لبو هملع هللا ىلصرا .هاسونع ىلا.ءث هللا ىذر

 ءاجولوتأ :موءاادعبب ركل أىلع سلول ءوهءلع هللا ىلصدتلا لوسر اهل لوقي

 هنا
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 .!] ىلع ئعامهللا تاركساتومللن ا هتاالاهلا ل لاو هان رك !و لاقل سو هملعمتتا ىلصهلا |
 ْ نمدهوشامف ىأ كلذ ف ةمكساساو توملا برك ى ع عأ مهلا هياورذو توما ةر ا

 ىثمهئمدحال عئواذا ملبسو هبلءهللإ صدمة دلل تولادنع ب ركبلا نم قادس

 دود اد دسار يشم ا اهنمبقا ىترببتن داع تااقم 7 عماد كاف نم

 1 اةباوثل اني سرع :ويل»أ ن يدلل نالصحل و لس نبع هلا للضفا ل اوسر

 توما دنع لافطالا لاح نم دهاشيامتمكح ىف كلذ لثملءقاك هماع قش أ نمموقلا ٍ

 || هيانعفتو هللادجر ىركيلا ادوغو للا ىلغعالا ذاتسالا تيار غ ةيئلازب ركلانم ظ

 7 ١ ناك فد رمشلا هجا نه نأ اهنمو هر ذىذلا اذهاهنمةءوجأب باجأذ كلذ نعل

 ||| هللا ىلصلاق مث نمو. هريغنمرثك أ مالاب سو هبلع هللا ىلصدساسحاف ةزمالا لدعأ |
 1 هندي ةيانالاةابحلا ثدشت الو مكستمن الج ركءوبأك لعوامل يضم ع

 نيو ىأمدق اك ىأ اهلك تاد وح وما لأ هنالهريغ ندب اهيشت ند وقأ بد رمش ها

 : . ولا تدأ ًارامتلاف اهنا اهنعهلقا ذر ةثناع ا

 نمىنلا ناك ءامن الا نءءالو ددادح أسما هبض يص ىف لسو هءلعوللا ىلصلافو لس وهمالع :

 دمام تح ىرعبأ لسو هءلع هللا لص ىلا تاكو دلة قد لوقا هملع طل سب هللا ءامدنأ
 ءاخرلا» نور غتاك ءاليلا نو-رفمااوناك ناو اهعرديةءايعلا الا هروع هبىراولاب وت

 ١ هماع سدأ صرالا ىلءىةعهعدب ىتب دمعلا ىلع ءالب !| < ريبام لو هءلعدتلا ىلصلافو ْ

 ْ ةريصشلا طق هاناطتن هع طال وأ وساق ىذا هيدعإ ل سمة معن مسا ل اق و ةئطخ ْ

 ظجو ةسددابهلهللا ع ةرالااهقوفاك تكا نم 2 موملابيصدال ظذايفو 78 9 1

 ىشي لفيت بيو هبلعهللا ىلص ىلا نااهنعهلل ىذرةشناعز و ةكطخامب هنعأ

 ظ سايلا بهذأس اناا نمد كد ثا اذا تاملكلااءذ يي ذوعن ناكو هسارف ىلع باةدوأ

 لعل ةةالف اوةس ردا الءافشل اواف الا ءافد ال قاشا تأ ]ثفساو سس املا بر

 اهبدصم تاع و ىنولاهذبب تدخأ هيفتام ىذلا هضم سو هيلع نتا ىلص تنال وسر

 0 يديزمة بذي تلال ريا هنا لبس عب تاملكلا ناي مذ مع ْ

 ىلد م هوامش وعدل 1 بج اجب طبر تحف علاه لأسالا ١

 || لعل ثداهنءهللا ىذرةثثاعز عو ىأ ذالم لكني ذوات كلام سن اءلوةد لبو هيلعهللا |
 ناكو . لذا !بيسعنمىأ ينس او سهعموامنء هللا ىضذر ركب أن بن جرلا دمع أ
 نميوتلي بيضةوهوًلارالا عب ل : رض مو هيلع ملا ىلبص هللالوسرلا لاوسا !بحا

 هللا ىلسهقلال اا اب اوهناهاظىف قرين بارتلا غل وح دكارالا |
 مننا هسأ ارب راغاف كل ءذخ || تاقذذا وسلا نحي ناك هيال همي ايري هنأ تف رع لو هيلع

 كل هليل آتاقفهملع ديت شافدابا هياوانو هدا واسهن اورو هتذذممم هحعدقمفهةلوانتذ

 ىلادنت وهوية اظ نود يللا يسوق! لوسي ةنيامأن تيل مانا هسأرب را أن

 1 ّت ةدد هدف و رسمي 0 ا

 : هللا ىلصهّنلا لوس .ر ىلعهئمدشأ دج ىلع



شالف نيقفايا و
 1 وةدها

 ىو ربك الا قيد ١ هشوور و

 سن لك لح و هم رد

 0 .. مولا كالذالا

 1 ىورو ةر وك ذملا

 ع هللاىشر ةمدطإ
 م-وهباعملا :

 وهملعهللا لم هقالوسردأ عمقا منن ءتالوقت اهنءهللا ىةرتفاكو كرد /

1 

 ئ | ىتئقاذو ىتنقاحئيةءاورف و ةئرلاركسلاو ىأ ىرذو ىرخ»نيبو تب فوهوفو
 مم 5 رخآى دش رو قا رزيبهّللا عمشساب اوريو هب ءومدنءدشر و قف لن ب عمجمملل !نا و

 ىأضرملااذ- هر دو هلعهتلا ىلصدوددل مهما ءاجو رت. الا نءموبلفااينالا نم

 ض ا نإ هلع ىمغممل و 4. .اعهّلنا ىصوهو مويل اريشي ل هدو هك ىناح د آنمادوداهوةس

 ملالاهقافاالف ءاودالرضي رخاةهارك كلذ ىلع هل مالا نان ونظيوهو هياواعفيال
 ظ اذهر كده هير هناثساسعلا الا ءرظااناودلالا تيبلا فد أ قال و دلتا مكن
 امنا ىأر لذى نكي و كالدنرها سامعلا كعدلا ولاه م مسأ ادق هنأ م-ميلعدر

 ناق بامطلاتاذن وكم ناائنوكوا اولاق لو هيلع هلن ا ىل_د هما وو الة كلذا ولا

 ) .ةارز نشات تناك هبحاصعدسو َّلر اذا اكلاىف قرعو»و ىأ ةرصانخلا

 هتددلىأهودّداف كالددق هنا اونظىّت-هءلعىغأفم وءلا كاذيتذ خاف سو هيلع لد

 نم ع.جيد تربل فنطددلي نا دارا وفافأالف امءهللاىذر سدع تشب ءاسأ

 ىلصةءلعد شال هنآةيا ورفواذ_ه ةعاص تناكو ا هنعهللا ىذرتن وعم ىتستيبلاىف

 حاوذاللاةف هءلع ىغع أ دقو هنع هللا ىذر سامع ا هنعهلعلخد ضر !لسو ةءلعهللا

 قافاق.ددلب ساعلاة خا كلذ ل :راسنالانا ناقه ددلول لو هيلع ىللدىنلا
 سايعلا نوكي نأالا ندداءا تمسق ادة ىندان ملاذ ملسو هيلعمللا ىل_ههللا لور
 هللا ىذر سدع ان ءانهساهل تلا و لدادةوهسامعلا ثأاخ نق ماصان اوى زوةددأم كا

 هللا ناك امءادا كل دنا اها لاّقف سذلس١تاذهننالوسر اكو نأ اةنظ كال ذا نط عفاسمنا اهنع

 ناطمشل ان نءاماىرخأىفو اب ىبذ هينا نم هللا ىلعمرك اان ةباو ذو هيو ذعمأ

 ظ ًاقاحتنا ىتلاماةسالائ نما أ ىلءلدياذش و مهدعب لاق ىلعاهطاسل هللا ناك امو

 ماقمالائ و ماذاو نوئملانمكيذ :ذوعأىلام_هللا هلوقب اهنم ملسو هيلع هللا ىل ص

 | مهتمه , است نمءاسن هلع عقجا لسو همملع هللا ىلص هلع ىمع غأال ةيماشهلا ةرثسلا ف و

 ملح و ةبءلع هللا ىلصهدغعو سد تن ءامعا م-مممنينهوملاءاسأنم و ةنوعمو ةلسمأ

 عتصنملاق لو ةملعهتلا ىلسفاف ألق هودداقهودداي نا ىلع اوعمجاو هع سايعلا
 هللالو رانا هنءهّللاىذر سامعلاه-علاةؤكع هللا لوسراماولا# ىباذ- /

 دحأتيبلافقييالهبىبذ ذعما هللاناك امءاد كلذ نالاقذ بنا تاذ كن نوكينأ
 اوعئصا ممل وةعةعاص انعىلاعت ها ىضرتناكو 4 وعم -اودافو عالادلالا

 هللا لص:دمء+تناكو اسف نوعي : رأاذههض م ىفملدو هملعدتلا ىلص هللا ل وسر قّدعاو

 [( اهعضو نادم اهبقد ه2نا!اهنءهنلا ىترةشئاعصأن ةمسو أ ماندةعنس لو هم ماع

 ا 000 و هللا قاولث اهب رد#ت ّناغاملاقو دك قل _توهياءهلل ا ىلص

 ىددكو لا اعتش ةءيقاهم قدهتمأ هج وهللا ءرك ىلع ىلا اهلاسراباه نع ةباو رقو

 رمقلاثاىأر راسا كلذ لة هنعهللا ىذر سايعلا ناك دقو هْنك قاهءعضون ا دعنا

 كرخ أن باوه ل اقف لبو هءلعهلا ىلص بألا ىلع ءاهصقف ءاىهلا ىلا ضرالا نم عفردت

 0/0000 0 0 أ كت اا
 هءاح و : 1

| 

 ا



 هللا نادج- أ ايدل لاقو توما كا مةبعص مالا ! هلع لي ريج ل_سو هيلعدقا ىلصدءاجو
 مو هيلعلنا لصهللالوسر ىفوةف ت هاا توما المان ضقاف لاه كمل اقام_ثادق
 اةهرشتوكلاع ءركت كيلا ىف طن راها ناد هتابلا ةؤمالسأا هسماعلدرب نترات اظظذاىفو

 ىفذدح ًاوام هوهغمل ريجاىف دحأ لاك كلد_كهفك كلل وق وه لوم هيللعا وهاعكلأس

 لسوهملع هنا لصد لعد رقكلذ هللاةؤ ثلا ءاوىتاثاام ولا هءاج محن و ركمل» ريجأب

 لماذ همالبأأ هماعلبرب ريس لا ةذت وما كلم ثلاماام وملا ىف هعمءاج وكلذلثع

 هلثذأ: أدع: ىدآ اىلعن ذاتسال و كلقد_-١ ىلع نذأتساام كاع تااتيتت وما

 ضيق ن ا تم ناف كلا ىناسر اهلنا نا د (لاث ُ هلعل أل دقه نذأف

 رظنفت سها ديو منلاقلعفتو لاق تك 0 ”صاناو تدق _--ور

 كتاقا ىلا قائشا دةهننانا نوعا اهل لاةفمالسلا هساعلب ريخل 0 ,وةماع هللا ىللصىنلا

 هللا هور ومالا كتر ةيهللا ناد ءابلاشف مال سل هيلع درب نيس ١ ةباو ريف وىا

 ىفرولا كلذلاف كلت ره رفعو ب ع مثول تشن و كتيفكو كتيفش تئشنا كلل وة وشو

 لاَقفةنللا مك :رءاقأ ما كلا بححا ةنلسا ىف تايد فدل يا اورىفو ءاشرامىف عاصر

 لاف مالسااهسلعلد ريس | ءاج وىاةئلسامىف رءاشا ملسو هيلعدللا ىلصهللالوسر

 ضرال ىلا طمدأ ع ناولد هب ضرالاىد عرش اظدل ىفو ضرالا قطو رخآ اذه

 هيل نكي ل عدول و ادد عض ثيدح .وهو هلل ادجبر ىط وءسلا اطفال لاق ”لدوبدحال

 هللازك ذي دءاتو ات لك ىلءنولصن هكتالالا عمردقلا ”يل دال زاد هنادر واناىأ هضراعم

 هتءاعىسعملا هللا ىخول ثيد- ن أرك دنا هو ىولاهلوزت رغ رخآ هنأ ىلع له< هنال

 هلا قاطا نأ ر عاطاا للا اوزئااد_هيهيلا ىح وبهناق عب رمصلاجدلاهلقدعب ىامالسلا

 كلذناله_.ئدد ركب الو 5 .عطقي ىذلا وهل مال_سل أهي اعلي ريب ح ولا مالساا هلع

 هيلع ىل_ههللال وسرلاةف مال سا اوةالصا !مهياءهل سر وهلا نيب ريس هنال هتف و

 هللا ىلص ةيرمالادا د هاددعو ةقد رمشلا هور ضي ةف هبت سها ضمت وملاكلاراسو

 مد :ائ هلال ىاهنءىلاهتهللا ىذر ركب ىلأ ف اخ اهنعدللا ىةرةشا داع تاسرا ل.س وهيلع

 دقوأ: ٍ اوةءانملعك, هللادردقهل لاف و اةءقم

 قءنةح راح تاب م ولم وماادهنناز وسرانر 1 ,واهالاقذل ذأ وهلل| نمةمسعني تصصا

 رع فاح ةدصقح ٌتاسرا وبهذو رك وبا ماقف كلها تئا4لاق محلا, تناكو هت وز

 هللا لصهتلالوسرفو ق> مهمدحائصلههجوهللامك ىلع ما> ةمطاق تاسراو

 هلم رشع ىننال سعشااتغا از زم نينثالا مم و كلذوذثناعردصقىف وه ولو اع

 موبهنافوث روكد نأ عصبال لمهسا| لاق و م-هذعل 1 ذداد_كهل والا عبد نما

 1 وب تناك ةقرعة- ةةونا ىلع نيإسملا عاجالةرشع عدا ار واةرمشءث اان ىفال انيستا الا

 لوا نوكمف تدسل ١ثاك نافتيسلاءاماو ةءيلبانامام رغاناكوةخغاىذ عع وهو ةعجلا

 لاقو هجولوالا عبر رمش فرم :عيفاثل انوكب الاذه ىلع نينثالاو أ دحالااما رد ص

 ناك ناو لوقلا اذهوىربطل لاق ل ررهشنمىفاها!ىفىف وهنا ىلكلاا

 وهلعدللا ىل_ص هللال وسوى ارامل

 ى راغل هد 0
 ىلا ةمدصما ل:

 نأ ىتمأ . هه اد
 َن هد اطد ١

 نم هماعرو أنف

 باسب ٠

ور ةءاصو
 أىد_

 َن كن والانبا لاو جا 4



 ل
 تت

 أاهفرانوب 9 0 سوسو اهلبق ا تنال ال1 تاك نادم الرول فا

 سلوا ف وقزرا اوللالافو ىدق اولاوقهسل اءاكحا.هف كالام نب سا ةعبات را هلاك

 ل وسرت تروم هلعأزس هلاىلاويدصلاءارو به ذدسعنيللاسناذباو رفو لوالا عبر
 أ د_هقددصا ١ ىلا هذ كلذن وكينأز روع هنالوز قام اال و ملسو هيلعدللا ىلصهللا

 7 هنواكتام ءرخاو لسوةنلع هللا لصهتوم ل ءةاهئعهللا ىذرةشد داعهلهةاسر أىذلال ودرلا

 | هللا لصهقتا لودر لع ىت-مكسناعأ تكل ءاموةالصا !ةالصا!مالسااو العلا هماع
 هيلعدللا ىلههللال وسر هير يعام رخآو نامل امب ضي الووردصف اغا رغرتم لو هيلغ

 | ةرسشعش الث لس وهيلع هللا ىلص هاوكش ةدامتن كو نان ددرعلاو رزعك رد «ال لد و

 | ةمطاق تالا ونامل وا سشعل قو "هل ءلةرمعىت 7 | ىلدق و هلل ةرمشع عب عا رالق و "هلم

 ءاميأان هاعد عادباجأ هان اول سو هيلع هللا لص هال وعرف وام اهئءهتلا ذر

 وهرب ةسايشد عيال ذهو هللا جسر ريثكنب لاق هاعسلد ريد ىلا هاه ا هاوأمسودرفلا

 ١ هللالوسر نال كل ذائلن اما ولاقمالسلاوةالسل الذ هملعةباع قملا لئاضن ذ٠ نم

 ىأرةهاقسن هتالاه ماس ىنؤتخاو 2و ةحاشلان ع ب نا لص

 ءاسفلا طقم رص نمد رمشلا هنأ راهي ت دس .وقةداس :تدفشأق !ىدسدنادوسو

 لاق :؛هصخخنو رالوالئاف اوععسو ةسصاادتعدءااندلل!برضمادت الاو مدت ًاووبأ

 || هلعرضلتااذه .اذه نمور دتأ ههجوهتنامرك ىلءلاق ىأ مالسلا هيلعرضلل اهنا
 لك هناك رب وهلا ةهرو تدبلا لهأان مكملعمالسسا لوقو رتمهدانساففو مالسلا

 [ةلخو ةمصم لك نمءازعمتلا فنا ةماقلا موك ر وجا نوفّولاسناو توملا ةقئاذ سف:
 تارقلابا .رخ نمتاصأ'تاقا و-رافءاناو اوقئةهقانفتت اف لكن ماك ردو كلام لك نء

 ْق ول سس ثر دولا اذههشا هجرروهكص نبا لاف هناك رو هللا ةجنرو مكملع مال او

 ١ اونملاد دوو رب نمدإ :ربةفاضالانىَأ ةريسح ب وشد لس و هماء هللا ىلص ىو فءضدهداذنا

 ناالا ىصس مهن تعزنتوملا لبقهنلع تناك ىتلا سو هماعهقفا ىلص هيامث نا ىلعتنةأ
 دنعو بولت هراتسو تدملا باش ع زعاال» ادكلد اوأعج ثردح كالذي هرعشانت اهقذ مالك

 ه«تنءىلاعتهللا ىذر رعامأفمهلا وش !تناتخا وهسهلومعءتشاط وسانلا شهدا ذ

 ءاحو دوقأف هيض دو هللا مّ 11 ىلعاما و س .رخأةهزغىلاهتهنا ىو ناسةءامأو لست

 امح تيطقأو تناىأب لاقفل_بوهياعهقلا لص ىنلا ليقف نالمهتءانبعو ركيوبأ
 ْ .ىلاعت هللا ىذر رغنافىأ مهداج ثان و نيلسملا سوف 2 هن نكس اغملإ ,امالك ملكست واتم هو

 ل اوسر تر توعال واس ءوهماع هللا ىصهللال ازيا تاروت وهب ددقسملا ةيحان ىف راصهنع

 هللا ىذرراص روهلجتأ و يثك نيةفانملا نم سان ىدنأ عطقي قدح ملسو هم هبلق هلا ىلصةتلا |||

 نمالاحرن الاف هنا هذعللا ىذر هنع لشن و عطقل اوالتقلاب تامهنا لاق نمهدعو هنعأ]|

 ىلا تهد نكي 1 اوتامام نكس وتأمل ءو هيلع هللا ىلصهللا ل اوسرنا نوع رب نيس ةفانلا

 لتقن ا دهب ”هلءانيغب رفعي هم .يقىملا عج 3 1 المسا هءلعتا رعن ىوءوهسه 6 هير

 الملا نلعت ار عنب ىموم سما ميو حاغعق ىف هل لود نج نع رياهقاو تامدق

 نكايدنو



 ا

 هافدش دب را ىحخ نيقفاثملا لدغ وع هعءهللا ىقخرل ارال ومها راو لاح :رىدبأ ن عطةءلف

 ناك نمسانلا مي! لاق مت اغيلبامالك لاقو :ريسا لا دعدو هنعمتلاىذر ركب ونا اقف
 ل:قواتامنئاقا لدزلا هلق متل دقلودرالادءامو تامدقا دج ناذ ادهتدعب

 ني رك اشلاهللا زختسو أ. ءشهقلارضي نلف: هسقع ىلع بال نمو مكءاقعا ىلع تابعنا
 ادد رهدإ) 1 وح [لاهو هللا باك قاب معسل اكف ظفافو ثآ َرَعلاىفةنأ لا نفت عاق ل ر رعلافف
 ل م ا ردا دن هلوسر ىلع همالسؤ هللا تاؤإ هنو ةجارهنلاان او هللان الاف مث امل نئامان ,' الا لءةىلاعت

 ىذر ركبنا عي لاق هلوسرس سة ف هللا ددعو لسمو هيلع قنا ىلص
 0 انس هللا لاقت هنعىلاعئ هللا

 دغفتاممو 0 اق ههدح والا كلاهئ ا ىلا هت لاق ون نوم مما وتسممكن ١ لس وه ءاع هللا لصد مك ىلاغت

 م 21 الاولالاودكر رهو قد ونافاهبلعن ملكك ىلاعت لاو نوهدح رتةنلاومكتملادل 1 - َن

 ركبوتاعب وبانإف ةمامقلا مون دوجان وفوامناو توملاةَمْءاذ مث: لكىلاء:لاهو
 ارنا 0 اولمقا أم ناك ةقالالاب هنءهللاىذز

 تدنتأا ةمقحأن ع نماوعفتوم وذل اميماعهللا ق !ًانَو وااد ردك اهتمدرو 2 دوا هن اعتق لس غي له

 و يا ساسعلالاةةدوأ_ةتالذقد ص تسلا لها لاةذ ارهاط ناك هئاف هوا سغتال لو نال اق
 ىئ راطتلا 0 هوادغنا ا وهام ردي الث ودل ةن دس حدمال ه نع هللا ىذر

 رتل 1 3 وهلا أ هللا ل وشر نعاوعزتتالةءاور ورضا اناو سلب اكل ةتافةءاود فداز وئأ هباثةنلعو
 ىلا < ا ادهم ةدعادا الأ نإ ىلضدهللال اوسرولا اومأةؤ زكا ةماشعت دس ىهذأ|لاق هصدقم بت و هسماغدللا قف ش0

 0 هت 5 .

 ملسوو 8 ا هو 1 ةءاملا هفاعن وهدا ح ومفملو# وضقهءاع و اظذاىف و هدش ةملع وهفاسغف لو هم هماع

 هنملا وق .َ 4 هللا لور ناكف قو لذه !سانهلادلو اذكو سامغل اوىلءمدويدنا نو لش اوةوكلذلاو

 هنعمل اىدر اي 5 77 م ف 0 اوضة 2 لذلفا ١ و ىلع[ سغ 37 و ىلع عمل وهاد مد 1 1 ونس اءغل ا

 ْ : 4 ا

 ةقوخ هدن انىلعهئخ ودقلاءزت لل رهاملا نابض د و هءلع هلا ىلص ال اوءاص 500 و

 تيهذة تيس وذقلا رك ىلءنعز و تقعد رغد | هدف تامل تغف صيمقل ١!تغاهاخ ْذ و ْ

 هيلعهّلن بد ناك أ مش .را لق تسملا ع نظدن مح رذامىا 0 سكلبام4ةمساا

 نو ال ميل ةنامناك الااوضغ لو هم .وةءالعدتلا ىله هدف تاوانث م ؤامممو اخ اسط ملدسو دو

 لست وللدق هنغهقائذرلضفاا نعم دقتام هو | ده نيد خجلا ىلا حان وئام َر

 ىلع ند هلل ةوهملعنت | ىكضة ذمة مضوي هونثاك ل-سو هيلع هللا ىلص هل ةههج و هللا عزك ىلع

 لاوو' ىرغدحا هلسغيالثا ىصوا لو هيلعدققا ىلص هلئالودينا ههدخو هللا مرك

 مدقئامىفاني الفكلذع وقو ضر ىلعىا كراغءانبعسهطالا ىف قر وعدا خاى ريال

 هللا ىذرةماشاو ل_ضفلا ناكتفةباورفو يكل هم شو دما اذسهناىهذلا ى داو

 ةماساو سانءلا ناك اهذاىفو ةيرافغااجهنط ازوعألالا دونم ءانملا الوان .. اههمع

 هللا ىلدهلئال اوشر ىلَع يكن هنعللا ىذر ساء نال ىارتسا اءاز وم ءاناانال وان

 دازاهفاملعل >داو تدبااف وع ةهنانوفاسنن ُط ةعيفو ةعىاةلك لدن وه ملع

 ةاكلا تمت وأ توهيلعتل قضهللا لصد نبا نع ثرطان بن امةسانا او لدفل اوه



 نفل
 ااا 1 1-4

 ا يت يسم عض وع لسغاا دنع تملا عضو لكلا و هللا مههنا::اهةفل وق لماد

 | هلس-عيلو هناهللادجحب .رهحامنتاءاو روىذأاو نسعي نمو لساغلاالا هلال مهنعر وكم

 (ل_غيالىأتققاو سايعلاوءاملال وامسردن بز نت ةماسأ أو لضفااو ىلع لو هملع هللا ىل
 | لسعدهاش !ْل سام علان المقو تاءاو رلاهد هنن هب عمدلا حام وىأ ءاملال وان الو

 ءأم عقجا ملسو هم و هماعهللا للص ىذا ١ تالا هانعشتا ىذد ىلع نعو لبوه ,وهملعدللا ىلص

 || ههد وهللا م كا هناىو رو ىلغف- ةوق كا ذ ئر وأف هيدردزا اوىلاسلي هندو ردن وق-فف

 ظ هللاىذرةشناعن ءو !متماه- رخأف دنا ل لش دأتةاذقلسو هيلع هللا ىلصهتمعقىأر

 . واسنالا ملسو هملعهللا ىلدهللا ل وسو ل .عامت رب دبا امم ىسعأ ع نمتا.قةساولاهنع

 ا الالسو هيلع هللا ىلصوإ غاملسو هماءهللا لصوإسءتقور وك داااهاوقاوهارهظولىأ

 ٍ لسغلاوىأردسلاو *لابةدجاوو حار ةلاءاملاةد-اوت الغ ثالث ل معو 1

 ' ءاملاةدحاوو لوزا نيوتيلا حلا "ل غلا ىل_ءقتناك حارقل !ءاما'تناك

 هللا هج -هرىر واانبا طمس مالك ىف و) اذه لسغلا ىفةيزحلا ىشدده اعنا وثاكلا م عم

 ردسأ اوءاملاةساث !١!قو جار هلا "املا ىل والا ةرملافلسو هءاعهننا لص لسغو

 ظ عضاومى ر وناكلا و ويرط وحار وأ !ءاملار مول سغق ظفاقفور وذاكلا و «املاب ةثااثلافو

 رثيلا مال وهملع هلل لصلاة ءامشب رك ركد ىو ش درعا “أم ن هلسع 1101010 اي

 : 00 رس لس و هءاعللا ىل_ ص ناكوءا | بمطأ اهوامو ةنطان ومع نم ىه نس رك

 | ههجو هّنْلا م و ىلا لاق سو هيلعدقل ىسهنأهقلاهعنرهجامنب دنع واهتمءامل ار و ولو

 هنالك 0 .وهيلعمللا ىل ص نفكو) س رغراد ىركب نمي رقعمس ىاسغاف تمانأ |اذا

 ١ ةياورؤقو نأ ىرق مدي رقةلود«ل-عنم نطقلا نم م ضس ىأ ةساود«باولأ

 ظ اهيف سل ةيناع ضبا ولأ هن الث 3ؤل_.وهملعدللا ىل_صدهللال اوسرنفكا اهعزيضشلا

 ىنكي لأ ةماسعالو صر ةاهيق سل هلوقو ةفاقلوءادر ورازال مة ةءاسعالو صدق

 (لاوءالعلار وهج وهللا هجر يفاشل ااذماماكالد رمد كلذ دو هملعهقلا لص هنفك

 صيمسقأ !ناهانعمن ا ل_.قام و ثد دخل ارهاظهمسضتت ىذلاب ا وصا ١ وه وةدهسل

 1 نفك سو هيلعهقلا لص هنأت ثيل هنالءإ شف سد هب هي داولا با وثالا ىلعنادئازةماهلاو

 ضليضمااومدتلا مل وهيلعللا لصدتنع ع زنهنأ ىلءلدياذ هو قم ةما.عو صمقف

 واخال هنأ همفو هريصعد عبر وثلاكلذ ف نفك لسقو ةيالثلاب ا وثالا ف هتمفكت لبق

 : وئلا كاَذَف نفك ل وهيلعملتا لص هنوك ديود وناثك الادسفتى ل مهو هيوطرلا نع

 أ بول 7 هلا اوةمئار مث لو هدف تام ىذا هن ولف لومي لعمقلا ىلص نفك هاو رفءاجام

 صال فرعض ثيبدح هنأ مهضعب مالك قواد رغادهو ريثك نالاق ب دول قوذ

 ةدابزو ةمدق ةذلاةثالثلا باوثالا فن فكل ودبل هللا ىلص نة باور و هنجاححالا

 ىأهودر مهنكسا وهيقد وفل ودريلا فت لاف اهنأاهنعدتناىذر ةشاع» نعو يناكسبو

 فااذاذهو روحأ درب وني وكانا رقو هقهواقكيلو ملسو هيلع هللا ىلص هع عررتم

 عمم |هنم لكرت رك سن فق اان وكست نأسحيبا ول هن الث نفك نمنأ اننع اها ءام

 مررصسمم

 نددلا



0١4 

 مم وب كلذو لس و هملع هللا ىل_ص هن فكن دعب وبا ول أ ةعمسس ىف دك هنا ورىفو نديلا

 ادنوادوعءورعبو هنافك أ ىفلسو هلع هللا ىلص ردأ مت امد ىفو رترسس ىلءعضو»اثالثلا
 كام هه و هللا مرك لعد: ءناك هنارك دو ه ودسو رب رس ىبعهوهضو ق> هولتحا م

 لو هيلع هللا لص ماع ىلص و ل و همل علا ىل»- هللال وسر ُّط وة سل نم هنأل اق و

 ىلع عضو هنافك أ ىف مس وهيلعدللا ىل-هح رداامل ظداف ودحأ م ومو ملا دادفَأ سائلا

 د مه ءؤيالءاقف رءامفرهباعنوا_تديسانلاراص مث هتوةح ريش ىلع عضو معرب رعس
 نب رجاهملا نمر امهعمو رعو ركب ولأ لسوهءاعهقلا ىلص هسماعلشددنا ( رك ذو)
 سو هناك ب وهللاة_جحرو ىدنلا اياك ءاعمالسلا الاةةتيبلا عسيامد دهب راصنالاو

 انامهالاالاةذهل دو هملع هنت ا ىلص هلقا ل اوسرلا.-ىذاال والاف صااقرعو رك وأن اكو

 يتح هللا لمس دهاحو هسئمال مضت وهلال زئأام غاب دق ملسو هيلع هللا ىل_صهنادهشن

 هيا واننس عجاوهعمل زنا ىذلال اوما عسب . «ائهلا انلعاق هتلك تّقو ه:دهازعا

 مهو ةلعللا قلص هءلعُ الصااندا راانا ىلعلدي اذصهو نيمآنيمآ نسال ال |وةءفا دي ان

 ةالسهل!نمض ناك ءاعدلا|ذهنا ىدعأاو .هدنعةذو رهملا ةزانحلا ىلءةال_صااالءاعدلا

 هيلعهللا لصةسلءلخدةنعدللا ىذ 7 ركيانأ ناءاج د ةةتارييكلت عد رأن ىقااةفو رعملا

 هللا ىذر نامءلش دمت اعب راريكسف هنعهللا ىذد رعل خدمت تا ارييكست عسا رأ ركفلسو

 سائلا عباشتمم امهئءهللاىذرما وعلان مل زلاو هللا ف هسعنب ةحلط ماهر رأ ريكس هنع

 هيلع هللا ىلص هي ملي ىذلا هنالرك ذلاءاعدل او هحامتا اذه ىلءو ىأ هماعنو ريكالاسرأ
 اهو هللاهجر ريثكا نال اهو لاق كلذ لمع رشأفهلنوعدب مك و راشتسا مث نمو لسو

 لاقيالو هماع عمت مه هوب مام اريَغ نم ىدارف سو هملعهللا ىلص هلع متالص ىأ سهالا

 دعبألا مالسا ١ اوةالصلا هءاع زيه ىف اوع رمش م منال ماما ملم مها نكي منيا مل آ1نال

 لهشالا دعب فري ضد نيدسأراصنالا نءمويلاممضناو رعو ركب لأ ىلء ني رجاهملا

 اهنعىلاهت هلا ىذر ةمطاف تدب ىف ماه قإنم عج و دادقألا وهلا عنبة هطلط و

 ناكو ةدامعزب دعس ادى وىأ ةدعاسؤ ةفقسفاوعتجاو مههجاراصنالا فاعو

 ضعب ىفامءالذفااذتالوه تعدل ىذر ركب ىفأ عم مهمءدللا ىذر ني رجاوملانمهعم
 عهجا هد اسرة ةسىف مه عجب انع راصالا فاذ و هنءهللاىذ و رعغنءتادا و رلا

 ةمظاقتش ىقاوةاذئاه_هءمنموريبزلاواءلعالاهنءهثلا ىذر ركب ىناىلانو رجاهملا
 نم انئاوخاىلا انيئاطن اهنء هللا ذر ركب ىلال < .ةعدنلا ىضر زعل ةذاه:ءهللا ىذر

 : دح أ مهمودالاق وفصا وص مد مع هللا ىكر رع و ركب وأ لسا داصنالا دنو رحاهملا

 || هب ىرتشنالوالدب هءنامالا ىتةيئالاحرافُو ر ني ةموملا ناك هاف هيانفرعتو نب هفرعت تح

 تلاععتجاولسو هلع هللا ىل صان و مق ةدعاسأ هناله نع هللا ىذر ركب ىنال ةعيسأا ماع

 ليقوءاعزرالا نب ل

 هيفصهينعو_دقر وإ
 أهنم

 ةوءان'الءلا

 ا
 1 ل !متءهقلا ىذر

 ظ سايعلاك نب رحاها نمامهعمناك نمو ىأ ريب نأاو ىلع فاو سوالا ند هعم نمو

 ا هنعهللا ذر رض نب دمسأ منع رقم ال او أ او عتجا ىأ مهثن هيام المس ادت لص دع س

 || نمو هنعهننا ىطررع سني دسأ ماعضنا نم مدةءامكل ذى اك الف سوالا نههعم نمو



 دنا ىضرةد ابعنب دعس عمرا هثالا نم ىلل ١. اذهن !لاقفتآمهانا هناف ىأراسنال |
 سائلا | وكردأف ةجاح سامناا هانم كا .اناكنافدماا | و راخادقة دعاس قب ةفمشس ف هنع

 هماعهلقا ىلصهللال وسر ني قنذ انس هنعهللا ىذر رع نعف ىأ مهره قاف نالمق

 كنعان اف ىنعلملا تاقف بالذ ني ايلا رخانارادخلاءا رون مىدان لج رمادا سو

 دقرا هنالاّنا ىها ثد.-دقهنا هنا لاةفل-َت .وةيماع هللا ىل_ددللا لوسو صاب نعي لغاشتم

 لاف ب وجه سفن دوكدايهأا ودك نأ لبق مسوك ردأتةدعاس ب ةفشسيلا ضاوهيحا

 ةدعموةدعاسر رع وعامه وىانيل اصنيلج را 10 مهدصقتىا مه :ونانقلطنأق

 مكماعالالاةفراصنالا ن مادا وجاد رلقنت ودفن رتب الاه سوالا ن هامدو ىدعرا

 ىحانقاطن مهين نامت وتاةنمكس: مني رباهملارشءمابكىعأ اوضقاووهو:ر قنا
 نم تاقفلمزم لجر وه رهظانيباذاو نوح مهاذاف ةدعاس ب ةقم قس م-هانتج

 اع هللا لعق نوط شم ائساحالف عج وهنأ 71 هلامتاةؤددامع نيد عسا ولاق اده

 امم طهر رحاها ارشعمأن من ١ آو مالسال اةمدتكومللا ارادنا٠ نة دعباما لاه هلداوو

 ىاافلها ن.ءابولز تكة ثاذ ود رئاتماع ع هرخااو العتسالابم وقبيدىامكنمةفاذتفذدق و

 ىتيعاةلاةءتروزثنك دقو ماك! ناتدراتك- اذن اود هءنوذيتستهنءانوحت
 ناد ركف 8 رعاك ]مد ىلع ءهّللا ذر ركف وبالاَقف ركب ل[ ىدينتب اهل اوقاناتدرا

 ىتيعأةلك ن 2 كرتامهتاو ملء ناكو تكبنتنلل شون هنمسراثا كوهم_ذغا

 ف رع ولها اقري ندم رك داخدعبام !لاةؤلذفأ اوت ديف اهاافالا ىربو ىف

 ا تا رعلا' طسو أ م نب لسا رق نهى 1 اذهلالا مالا اذهب رعلا

 || لوا نب رحاهملا مثل هماكو رادوةدالو اهتمت رقلالا "هل بقاسهنم تسافاواك برعلا

 ةوبنلالهان كقهجرووذو همراق و مس وهملعدقا لصف مشعنخ و امالسساساإلا

 هلنا ىلصهللال وسردلاف ًايثال او هلاك الا ميل ديا, باكل ا فلز و "امش كلر 1م و هقالللا لهأو

 اداو راصثالا تكلس وايدا اوسانا ]تكلس 2ك هئمو هرك ذالا ااراصنالا أش لسو هيلع

 لاي لبو ةبلعهللا ىل_صهققا ل اوسرّن ا دءسانتلعدةالاكو راصنالا ىداو تكلا

 قيدصلا ى الاف تقدصه اء هللا ىذرهل دعسلاّةذرمهالا اًذِهةالو سدر ةدعاف تناو

 هللا ىذر قيدصأاى ا هناةباو رفوىا ءادزولا من او ءاسحالا نم نءهشاىذر

 ىلاع:لاةفانءماون ذوكن ناهللا ك صاامان 0 واو تمن يذلا متنا مهل لاه هبع
 هننالاق نو رحاها هنوقدا.هلاو زيةداصلا عماوفوكو هللا اونا 0 نيذلااهي ا

 هنعهشلا ىضدركبانا ناةياو فو نوقداصلا م 00 وأ هلو5ىلا نير حاهملا ءارقملا ىلاعت
 اب تنبع نأ وف نءدر وميك ثدددح .وهو شب رقم مال ارب داصنالا ىلع جحا |

 هقاءاضتبابت هرلاب حا ١و نيد | ىفان 0ك رشو هللا باك ىفالا ما راصتالاريعمابونا وأ

 حارلان ب ةذيبعيلادي فطين وعش امهيانياج رلانيد- هدام 39 !تيضرِدقو

 ىلا بج!متانم كلذ ب ريالو ق:ءب ربطتفمدق نال وناكواهرضلاتاموك الذ

 ب د نا دجال يال دمسعىلا و رع ند لك لاقفركب وبا مييفم وق ىلع سنتا ثا نم

 كَووف



 ىب

 هللا ىل_صهللال وسير ىلا. -اوانربشوان ديدتنا اوكعباس لب ظفاىفوىا ركياا|كقوذ وو

 ةمالاهذهنماكن الاف وةدسعانا ىلا ناد عب ناكمنعهللا ىذر درع نماذه ويلتو هيلع

 اماتلساذ نما وابقى رتفعض كب تدأ اراملاةؤ مس و هءاعهلثا لص هللا ل اوسر ناسا ىلع

 كدب طسارمعا لاق هنعهللا ىذر دركبأ اناثاةناو رىفو نينث ا نان وقيدصلا هتف قد

 ُك وذ 5 نيافكلاقف كلذ 7 رك معك :وقاتناب هياجاف 0006 0 تن'اهلاّدف كعيانال |

 اهارع رعاممان كراع "ا ةقالخلا قا هنانءلع عمال ةلوقب فدك هنايروك ذا اركب لا لوق ضرتعاو كل ف عم

 6 اوجاند داك ا الث لا هنعهللا ىذر نأ مار ساراس اعز ع ىلءةدمبعأبا مدقي فءكو

 8 انقل ا” زاقلاو 0 ركبانان او لتءالة دمع ىلاو 00 ىسفن مكلتضر ]وةينا كسا

 ل اةلراحو لور لو هروح ورب لهاد :ءقملا وهو هنملذفاو ه نم ىلعل وضفملاةماو و راوحئ :ريثاك هفعمللا ىذ 2

 هملعتااإ. امتدت: امو صالاربب دب ف ةرع ونيدلا هللا صعمامقلا ىل لءلضفالان ءردقا نوكيدق هنالةن-لا

 لب ساتر ا و ىاراصثالا نملئاق لاقركذامه_:عهللا ىذدركب لا لوقد: ءوةءعرلا لاح ماظن اهمف

 امنع كر علا كاكحلا اهل دجانارذنملانباهنع هللا ىذرةدح وفةءومظمهلم_جءءاح باءطاوهو

 لوقيامو هيلا 8 هب ةكقءان را لبالل بهاي دوع دو لذ اوغسقذخلاو ميد! بجرلهقيذم 1
 الالط مد 0 ىف الثار قذعلا اريغصت د د#ىلاو سام اراصىّت_> لاك ةحالا هررثك ىذا١ئاكلاوا ص رحلوزيل

 لءادانإل آر ال 76و "لذ اه.دنسي نيم تاذهمشخ ى مو ةمسرلابد لا بجرملاو لكلا وهو نيعلا عقب
 ددعالا 5 هيداطلا هرهاوسال نداوأ ا ىف هب هروشتسي ىذأاريدح ةاوىآرلاو دان! ىا 2 اذا

 ليبسلاالا:ىب .. -.”تامطاقأ | هللالوسرنااولاكو كلذ لعم_هوادطخ تعب [:نو شير قرش ءمايريما مك ضوردما امم
 2 نا سعالا اذه ىلون ا ىرنف انم البر هعم ترق مكتم لحب لا لمعتسا اذا تاكو هيلعملا لم
 كوسرلا سس هاما و 0 هللا لوءدنا نولعت ا راصتالا لاقو ء هللا ىذر تبان نيديز ماعفم ك.ةموام«تالحر

 ه-ةع مزز اكلم 7 0 .رادتااك 0 اسراصلا © نق هراصتان ماكو نبرحاهملا نمناك ملدو ه.لع هللا لص

 كَ هنعهتلا ىذر ردا بباب لا لاقفمكيصاص ا ذهلاقإ و هزم هللا ىخرر كي ىلا دس دخان

 2 اوناناف ىعالا اذ_ه نم موكبه قلب سال ن 5سىهذتفاذ ٠ ةلاقماوعم-تالراصأال ارمدعمأب

 رع4لاقذةعذ_تاهوقنا مدنا هقلاواما مهم هيقح ا نأ كد الدن# مهوأ جاف مك. اع

 ريشبنب نأ هع | ىبا دعس , ريشن ماةذ لمع ةق:لارا لو لاق هللا كلة اذا هسنعهللا ىذر

 نيكريشملاداهجو نيدلا اذهىلا سن ملوك اناراطنالارشعم ايلا ةفاههنء هللا ىذر

 اريدلا ضرع يس الطن الو سان ماا ىلع ل.طة فت ناانا مش الف هلوسروهللااضرالا ان نصتأم

 نب د عسى هيك عنب ا ىلع تيغلا ارحل اهل ىلا مهءزانت الذ مالا 1 ةناو

 ىذر رعلاه ةءاورفو مهاهللا ل ء- اة ام وقعراناناته .. ىكاوهللاواللاةفةدادع

 مودر كب انا صادق ملسو «ءلعهننا ىلص هللا لوسرن !نواعت سس تاارادئالاريشعمانهدعهللا

 ه.ةشهناكأ ىذلا هماقمنعهعقينا ظفاىف و ركيأنام دقت ناهس سفةبءطت مكي وسانأا

 ىفوهنء هللا ىشرركياب' مدقتن نا ها ذو ءنراصنالا تااقف دو ةيلع هللا ىلص هلل لودر

 ءاحام كلذ تااخ الق مهمظعملافدا رااىلءأ وانسفتا بطتال هللارق 22د ذاولاه ظل

 تاق ةوفال_ةخالاتدثخ ىت>تاوصالات اءو طغلل اريك اوه :ءهللا ىذررع نع

 ب لح 3



 ّْ | لرب طب اتاقذ سر غم نال عقتتالتاههذباو 0 1 00 اكس
 ْ ١ /!يذردعسنب ريس وريح نب دمدساو توأن ني دن رراصتالان مدلاهاذكو ركباناا اناا

 1 هللا شرد, عند عس تاي راصفالا هءيان تن و رجاهملاةسيأب وهمعلا.ب ومدن ب طسق ممل«

 ْ ىقاعت هللا ذر هناف ياهلا قاىت> -كيانا ابا عباسي ناىلإ 5 دامع نب اهس تالا نملاف هل

 | هللا يغرم نأ كلذ فءارذعل او هللا هور نبا انذاك اهيتامو ماشل ىلا هج ودلع

 أ هدةدعاام نكي )نارروذعموه 1 ذىلع ىءذافاةهساةفالكتا ىف رادن النا لو أ: هنع

 0 دعب ىلعا د مدقو مدع هللا ىكدررعن ءءاسامهمقالا .الوهمالك اذ_هاقس كلذ نم 0 ”انا جول انعو 1

 | تاقف هل ةءاملالذالاو ضار ءالا٠ نددعم جلف ىأةدابنيدعس ملت ع مهثم لثأق لام نءانءد «دوو

 |ةدابع رمل د سلال !ةننق ىحاص هنأف5 داع .ءنبدعسمللا لق انيهراثل 1
 يسيطر ارقلا هنود 00

 :“ هللا
 | تاناورلا ضعف اسامهةءشيو ممضعب لاق هللا ا يت-ركبانا عب اس ْن !ىاهئءهللا ىضر

 اللول هقا قسد لوس ندع يتاعدتلدع لانا هنعدقااو ذيركياناذا

 | هب وءا مالا َسناوءارزولا نة تقدص دم_4 لاق مالا اذ._هتالو شد رق دعاه تذاو الر:  هوقب ابا
 ا هللاه_جرىزوآ1انب , طمس مالك ىو اذه هللا هجر رح نان ءمدة:امقفقوتلار يطد دو دلا نو كمدجم .>* امس د"تد ارا

 هوطقال ادعب اين ا لاَعْفادعسن وطداوداكو هله دعس ىلعاوركنأ ف 3 / [مظرعل ىلء نو اذ

 ا 2 0 1 هادا نسا و١ 1 «سإ هه. ض١ 259 6 .٠
 لاقد دعم سار ىلء هنأ هللا ىذر رع ماق مهل هلمقاد ءساول ةاهةعهللا ىذدرع لاقف ا اددنع يلقع ار 7

 ىذر رع ةمحلا امنع هللا ىذر دعس سد قدخ اف كب 'وءعردل“ *ىتسلأط| ناتهوهد#

 ْ رعابالهمر 9 ؛و أ لاقفةحراجدل_.فو تءددام ةرعشم نمت شوال ولافوهزءهللا

 موق ل ملال ضوبناا ىلءةوقرلناكولعقناوامأ سلا 1ةخلبأ ا: :هامٌئفرلا قؤرلا

 عيابملال برأ ام وات يلا ههنع هلا ىذدرعو ركب ولأ وأد اعانإف عود :هريغامبأت ميفتنكا

 0 ”امد ع نميضخأو لبث ن نهى: :اك قاع مكصرأ ينج هقاوال ل اقف سانا عوإ لو

 ماع ىم طول |

 رفد ةبحنا نو 0 5
 -!تيعنال رو يملا

 م

 دج ثيم

 َ مكتوب امل سالاو نذلام 0 كءلمام ىنمسب مكبرمضأو ىب عرنائس 11 تدب "ادب نرسل

 هعددهس نب سق4لاقف عدا ىهعدتالرعالالافاعمهري أ ولوسرلاداعال ف 3 ”ن هد

 الودصسملا ف ىل هيالومهعمرمض <بال هذعهقلا ى ذردعسثاكو هوك رتثهوكر تال دةف 77 يشب ذا هان“

 علوالد مهنعةسمح انافقر ةفرعذاك اذاىتد ق >- مهأ امش 4 اهل ريل ماثمق !نمىلعلسب وفاهم ريوس 23 1

 |هلاقفرمعأ امي اهلل ةثدعسأمب هلا ةؤةْسدملاف ةرط ضءب ىف همم ةقاللاتاهنء هللا ىذر 00
 | كرحاصهللا اوناكس مالا اذه كم لاهل يضف أد قول اذان" 'من لاقتلاةملا بج امتنأرع ظ

 ١ اعلا ىو رع لاذ ا اراوط اهراكت مصادقو كلوا -ندأنم ا بح ا :لاربخ

 كراوب نءريخوهن مرا مز ناس لاقت هنعلومت دابا -ٍ نعيم 0

 نمرشع ة_سءاسلا با ىفتامنأىلا اهيرقساو ماشااىلا هنعهتلا ىذرحرخن

 مالك اذه مهووهواهركم ع.دابهنع هللا ىذد ادعس نأ هللا هجر ىربطا ارك ذو ةرحبهلا

 ّ موقعا اذقرافناةءش ركب ان اناتمدابامعا رهنعهللاىذررعلاه هلا هجر ىزوملا نب طسسألا

 ' 4عفااذ ناام او ىضرنالام ىلعم_عيامشتا اما ةعب اندر ويدعي !ةسعس ن كن ش

 1 ا لا يدر لس وي تن داع ف ه.ف نوكمأ

 الغد 



 ءالو
 ريمي اوت هدف حسب ” تيل اسد هاشم

 ١ ىدينيو هذعهلنا ىذررع ماقوريذملا هنعهتلا ىظر ركب وا عصةماعلا ةعمملا تناكد غلا |

 صدقا ل ]وعر بحاص كرش ىلع صحا عجيدقمللا تالاه ملغ 0 0ك أ ١

 ركبانا سا“ ءلا عام ف هوعيا.فهوعيافاوموةفرافلا فام_هذأ ندي ؟!قانثو لو هيلعدللا

 هتيطُخَف لاةؤهمع هللا ىذر ركف وبا ماكنت عوق ةسأأ عمد ةماعّدع- - هنعهتلا ىذر

 تاسحاناف مرضت ساو كلعتلودت قاف سأ لااهجأهيلغ ناو هللاذ-خ ناد
 : ىت-ىوق مكمف فم فضل او هنأ. كة اننا فوموق؛ تاس اذا قونمعأف

 ئرطاد١ ياس و -. 1 .

 ظانا'"ك اءطع ع موق عديال هللا اش نا هنم دل | دخأ ىتح فدع مكمف ىوقل او هنن اشنا هق-هيلع ترا

 7 5 : 0 مهعالا طقموقةف ةشحاقاا تهشاالولذلا هللام-ميرضالا هلال سسىف : اهلا ْ

 رول / دع« ام 0 اوموةف ؟.اعىلةع اطالف هلوسرو هلت يصءاذاف هلوسرو دق !تءطاطم قو ءدطا اللاب ٠ْ

 5 عالق ىذر قيدصاا لوقىلءةذفارلا ضن ةزاغاأن تو هللا مكجحر تك: الصملا !

 1 هملا حا < ةمعرلا نا غم هع وش ىلع معلا نوع“ -سي نم ةماهازو د2 فدك ه نانو وف ا
 ىذر بااملثان رع : |

 أ تسع افدق'تعطاامفو طوخ الاهلوذا لصف ىلءلثالدااربك ١ن ماذ-هنان درو :

 قةداأو
قل كس هنو ءهللا

 سو هيلع ه

 هللأ هن

 1 ياسا اركب كالوةب 5 ةيصدملاهملعز وجتم الل اوةالصلا ميلكا ,نالاا دعامدأ لك ثالو كءاءىلةءاطالذ

 هقال الا عا 2 ا قو.لاىلا هيبهاذوهو شاقهدعاس ىلع ىلاعتهقا شر عيصأ فال .يؤالو

 وسران ىاو تن "لا ىع أ ماعأ نبأن هلا نياسسملا مآ تءاودقو ادهعذستلاهق وساالاق دن ءرتنيأو غهللاقذ
 سانلاتانذدت ْ

 دوا | نسواش راوركلا ضرف!لاففهءلااةاطناف ةدسبعواكل ضرك قاظنا لافف ىلا. ع
 ' باطد عدح كلن 5

 رنمتدذ_ || و درك ( 0 1 ل

 اا اداو فم ةااو*أ“ ثااةوسكو مهسكوانالز ١ ل سدأ نب رحاهملا

 0 ا ١ لاقف نيا ل لعستيا ورق وذاش فصن موه لك هل ضرفذه ريغَت داو هذ نآس ثاءابا

 هح ىدح أ لو؟ هنءىلاهتهتلا قذروهؤةئ اس ةوداز ةةراقسلان تلف *دةوالامعىلن اف فوديز ظ

 0 مأف 1 ىذرر# تاملوأ نم كل لهن نماهسولاملا تن ذك اوا :هعغ دان ةسون ١ رقلا عب نم نما

 ا تاك رز 000 !فأنممتةراف |ادادقملا او هللا ديمي ةططو سايهلاكا اههءمنموربزلاز ىلع فاذكامنو هنغىلاقت هللا
 5 م 2 ١ ىذر مجنالةدم كلذ ىلء اورق ةعباب ملا نم مدققناك ةم-ظاف تنءىف مئاه بن معجبو ا

 1 موأنأ عمد هان ةفضس ف ىأنر ولا ىفاوفوك 0ثدع موده فاو ودخو مهند

 ١ ة:5تناكه :ءىلانة هللا ىذر ركب | هع :نأىلاهنعمتنا ىذر رعانديسزاش أد قؤاةحابف

 ١ اه كلدلو ةءزانمالو فلا ايف عشت لك اهرشهتاقو نكلواهلذادقتسان ءالةئشن ىأ

 ْ ركب ىان من ةةراملان ء فانت نمودهتناد. يعن ةحططو نعاتفلاو رعب : زلاو ىلع ىاوعّما ١

 الإ تنك الوطق "هلءلالوامو ةراغألا ىلعأ تا فترك امهئئاولاكواسطخ ماق ةئعدتلا ىذزأ]

 أمك [ة>١ ىلا ترخاول ىاةنمفل ا نم تدهش !نكاو ةنالعالفرمسىفهقلا اتلأسالو ا هيفامئاز
 1 نا ىنة.مسداقو شاد ا ارها ىل'ثا ىلع ال حامهشعهننا ىذررت !ىلالل افا هذث نا ىززدقو ]

 || ةقرفلا #.و همانعهلل ا ىلص مما ىلع تيشخا دي كلذ هدحا/لاَهق مد أ ل“ سهان ْ

 |ىقرزب لاو ىلءلاقف ةقاطن مدرىلاماعظعاىهاتدلقدةاة ار نم ةرامالا ىفام لاهو

 ا حسا ما هناا نهج نغأ: :ل!ق-أركياداىرتاناوةرودملا نءانرخاانالألا !دضغاف ام_مءدللا
 : سال نإ: :رقالصلابلدو هيل ءهقلا ىلص دق الونرهرمأ ذو ةريشو هفرم :فرعتلاناوزاغلا
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 ا لام نمو هئعدقلا ىذر ركب ةثالشمف حدشل عمدا ىضر مع رخات نك لذ وهو

 ظ اودحل ماله: هللا ىذرركب ىلا ةفالخ ىلع سأخلا جا هنع هللا ىضر ىفاشل اماما

 ا | ىلا ةماما قع ىلع هج ةمالا ىأ مهبافردولوذ ودور كب نءاريخءاهسأا ميدأ تدق

 ْ ده تاك امنع هللا ضر / ؛ىل ههج وللا مرك ىلء عاقجا ىأ اذهو هءدقلا ىذرركب

 ِ | كدنا قأ.-سن كل أ ساك هيعتجاو هبعانشجالا ىفههجو هللا مرك ىلع هلا لسرأأ ام

 ]| ىلعءلديدحاوريغ قامسوا ,مءىذرو سوه ءلع هللا لص ىبنلا تلي ةمطاث تو مدع تاك

 ١ اهنعهللا ذر ةمطاق توم ىلا 5 ناكهذع هلل اىذرركب ,انأاععيامموربب لاو ىلع عاقجا نا

 ٠ مون حي رخه نع هللا ىذر قيدصلا نأ مهظءبءاكحام هديؤيو ءريغو نأ. - نبا هه اموهو

 || هللا مركيلاطى أ نب ىلع ىلا لسرأ تاوعةجافراصنالاو نب رجاهملا ىلاوعجس|لا.ةفةمدلنا
 ” 22 لانة سانلا رمال نءىلعاب كفا تامهل لا ةف هعماو هات اوناكن يذل ارا او هوو
 فو هنعىلاعتهللا ىذرركي وبأ هيلارذ ةءافمكمأرب جماقتسا مكءةيأرو ةينعملا ميظع
 ىفىلة سال بااطى أن ب ىلعاذه سال امي أ لاقو سانلا ىلعفف رمش مترشأول ةئقفلا

 | لواانأف ىرم_غاهل ير تاق ك.ةعبب ىفاعمجيرام هللا جناوالاو سهأن مراماتا وهو هقذع
 اها ىرنال )جالا ةفهلخاد دقن لا زوو هللا مرك ىلع كلذ مساق هعياسن

 ظ هللا مرك اماعنا ىلءل ها داذ»ن اخ هعم اوناك يذلا رفءلاو وشد هيايف كديد دما 186

 ْ ىدوءسملا مالكفو مايآ هالشي لسو هءلع هلا ىلص قنا لوسر اودي ر ركيألا عيان هوجو

 | )ىرهزال لج رلاهو اهنع هنا ىذر ةمطاف تقام ى وح م6 ىف ن ا 1 |[

 ظ يلع هعبان 2 د مش » ىو ن نمدحاالوهلناواللاةةرهشا ةّمسر كيابا هجوما مرك ىلع عب امن

 (ههسح و هللا مرك ٠٠ اعنا ممضعب عج دقو ةءصأ اربد ىلع عمل المأتم و يل

 ظ فناوجلا اذ-_هالديو ىاعقوام ةمطاقئبيو هش عقواسأر كبف نع ءعطقنامت الوا عبا

 | هللا ىذررببزلاريلف موقل ا هوجقرظنوري: :!ادعصااهنءيلاعتهللا ىذرركباناثاةباو رأ

 لاقذنياسل ا اصعو_ثناتدداد راو-وهللال وسرةعنا تاقلاقفءاذ هباعدقهثع

 | هد عجو هلا مزك امل ريف موةلاهوجوىف رظن م هعيايف ماَقَو هللال ا ردا

 قست ن!تدرا مابا ىلع ةنمحو لس وهماعهلثا ىلص دقت! لوس .رمعنبا تاق لا ةذءافهءاعدف

 اًذهدع و هعيابق ماقق لس ءوةماع هللا ىلصهلن ال وسر ةقماخ انبد ركن هل لأةو نياسلااصع

 ْ ىلعىا سلا اهنعدتنا ىضرةمطاف تمفَو اف اهنءهّلقا ضد شاع نءىراضلا فام عملا

 ركب ىل ىلا لسرأفربشالا كل عبر نكي لو ه#فء هللا ىطرركب ىلا ةطاصم هه بو هللا حرك

 ظ 3 ام-منءهللا ىذرركي أو ةهطافنبب عوقولا ىضتقا ىذلا بدسلاو ثودحلا
 : وهيل عهلقا ىل__صةهلراضتالا هاطعامماهنرا ب ِ اطت "ركب ىلا ىلا تءأج اهئعدتفا ضر

 1 وةمال ساد 2ءقد ريشة مص ووظو لس وهماع هللا لص ١ هنىدوا ام هو مهضرأ

 هللاءاقاامو مالسالا ف ناك فةولواوهو ىزو1انب طءسلاف رمدضناا يف ظذا وح

 5 هلو هءلعدلل ا ىلص هسصتوك دقو رشم ىبضرا نم )ل و هيلع هللا لصد ]وسر ىلع

 6 اهيصامهذش ا لسو هءلعهلنا ىلص هناف ل السو مح طولا ومع نيرا هس ج امعو ريمخ



 ندي

 ىلصى نال ناكماككلذناف سهئاوهوةونعاهنم عفا 6 لسو هءاعهقلا ىلص هتص>و مد |
 هلع-قبامو هيل هس له ىلع كلذن مقفل سو هيلع هلبأ ىل هناك_ةةصاخ سو هءاعدللا 00

 هدف ئىشللا لس وهماع للا ىلص حام اع رفهنلا لسسف حالسلاول م1 اىا عاركلا ١ىفأإ

 دنعةنود ص هعردو ل_سوه.لءهللا لص هللالو مد ىو ادهاو ضر ة و ل١ غارف لق |
 تلا لوذفا!تاذتناك عردلا كلةوركب وااهك-:فاوريهثنم عصى لءىدوهيلا

 ل-ءاثالاو 5 : لهاالووف ع.بشي لو مدقناك رديىلا هج ولاا ةدايع ني دعس لسو هماع دنا ىلههلاهادها ١

 ب 5 | ند ْ اهورثكلا هنقاىذلاب تس ه-ئءهللا ندرك ولاه لاةثم دة: ةعباتةماك ااعات ماما نال“ هم

 تاائغلر ل و ىناو تمل عالا هيف هيل معي لسو هياعدقتا ىلص هللا لو هر ناك أ.ثاكرا” تساوأ شاذ نم
 ل م سو ه 8  ىديلدهإ| هلال وسر تءممدقاها لاف ةياور ىو 1 زاناهرمانهأسشواءسماتكرتناى ثا
 تر .هللاىإ_صىدا || نافنيإسملا ىلع تداءتءاذافهتت اينوهطا ةمعط هاما لود لو هملع هلا ىل_ص

 تى. م الهاسجواذ || ل_ىوهلعمقا لص هتلالوسدلاهدقاهالافو كلذبكنوريض نيلسملا ىلةىنيتمهتا |
 قفنأو هلوعدل_سو ءءماع هللا ىلصهّلل !لوسرن اكن ملوءأن كلو ةقدص ءاكرئام ثرونال

 ةقد_صوهفءاك رتئذلاىأ ةباورلاوهاك عفرلا,وهةقدصهلوقو هءلء ق ني ناكن ىلع
 تعزو ن نة نيلطد هلا نعد امال و هماعهللا ىلء ه-اوزأ ةمّقب وةشل اعلي :مدقو

 نم اهايا هعنعا مءهّقلا ىضر ةمطاغلالاظ ناك هنءىلاعت هللا ىضر قد دصلا نأ ةْضفارلا |
 مد_>اولا رميكاحاكتحا هءفنالداو رئذلاريإلا اذ_هىف 4لءلدال هناواهدلا و فا

 ودو لس و هيلع هللا ىلههللال وسر نمهعف»اعوكح اا هنأ درو تد را اوااذن الهئضر اعم ظ
 نعرك ذو ثيراوملا هن“ الاص ه2 ناكونتلل| ةمعطق ن مشد راوملاةيآ ىو اسذ ىعطقو دنع
 ءاموال !رشاعمأن اثد رالاردصدهد رو هءقانامنا وب.مالاةقدصنا اوعزر م ملا هس ارلا

 ردا وريغهلاق 5ث يدا بكن م باك ىف 'ىهجت لذ“ امال رشاعم نكذب ودام او ثروذال
 ىلاهتهلوق كال ذ ضرا بالو د-> اوامهدافماناو نم انال ىءملابهاور كلذيهاورّنمو
 اذا ثرب وئر اماوكن دان م ]بهذ ابرك رز نع ةباكس ىلا ءثدإ ]اوقو د وادناملسن دوو
 ىداوو له أ لاك كبري نم 4تلاقناهنعهنن ا ىضراها ظفل فو ةمكسط اولا ةئارودارملا
 ثروناللوة» , لو ه.لعهقلا ل-دهقلالوسر تءم«اهل لاف ىف ثرأالىل ةتااقف
 دمد تش اعامناذ ىأ تنام نأ ىلا هنرجمسو هنعهللا ىذر ركب !نماهنءهللا ىذرتدذغف

 ىلاعتهنلا ىذدرك.ىلل امنارعش ى مو مدقنام ىلءر جما هس لسو 4 طعهلنا ىلص هللا لوسر

 ملت 0 و هنيَدلا منع هلل اىذ راه الق مذ اهناذاىل ارططت و ةحاعهةمبأطتم امن اهدنع

 م18 ل صا ىلعتسب ىلاءاسه:ءهللاىذن ركبانأن ادعس اىور وهناكال اوهملع

 نأت 2 ناذنذأ:_سباملا ىلعركب ونأ اذه ههج و هللا مرك ىلع لاةفا,ماءن ذأ :#ساف
 رد :ءاو ىل-خدفهنع هللا ىضردلتنذاق منلاق كلما بحأتل اذوتلاف ىفذأفهلىذأت

 العن ااند:ءتدثو ىدقاولا لاقوامياءىلص هنعهنلا ىضرركمانأ ناو هنعتبضرف اهلا
 7 ءهّنلا يضر ل دفا او ساء ادهم راهلع ىلصو البلا عملنا ىضر | ممفد هج وهللام 3

 لذ تاجر ثرونال دو يلعمتا ىلصءلوق تاوأت ان اكو هض»جلاق اداب اوأ الو
 الواران د ىثرو مةنالتاياورلا ضدي ىف:اجاك ريسناندلاوم_هاردلا ىألاومالا ىلع



 مماعدلت الا
 هفقدوالا ل ر

 ةيحانذ ملكت
 ا وه رم

 اوءاق هنا هم

 هضرق ه-لعو ملا 36و

 م م هر دااص ق

 تورديال تب ملا

 م ءوناان كك تو

 صيت فوف هاملا نوه_ر

 كت مصمم

 0 راع ىنالا اول
 ومان ان |ىاز
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 و 1 3 ا ا وحلا ميكس 5 57 "ا ديل در ىيرؤإ +: جنن( 10 1

 ٍ 1 حو "دال ارادت لسلو ين رآلا فواح [هرد

 ١ أها ١ركلعاهلد هن نسب كل لهاا لاق ”داكد فاضاطعأ سو هملع هللا لص ذل نا امنع

 ْ | ةشئارلا هَ اء ضرتءاو اهيةدكتستة هاو لجربأ هنعمللا ىضر اهل لاق نعأ مأو هج و

 | ةمطاف :ريخو تيما لأ سج رلأ كنع سهذبل هللا دب اى رباعا صب ةمو هعمدهط اذ تاب

 اموثلك مأ و ني_بحلا ضو نسل كابا دجشاشإ أ را عمصقل ةقداصاها اوعدف ىم ةعضا

 م اند او لو هيلعمقلا ىل ص هسجأ أوزأتببلا لهأ هل نءنانموياعدزو مهنع هلأ ىذز
 اانا اواهطق زاعقهنمةعضر امن وكصامأو تببلا لهأ هه ََ كلدكةافافتاّنآَم هودعع

 ا موثلك مو ني_ او ن_سالا اهلد مث هنأ معزامأو قد ءءااورشلا جرباهفةعضرك

 ْ أمالكفو ةلومةءرعلصالل ع رفل دام نا ىلع هماعد عب نمد آن نعلق .للطاق 9

 |للا ىذررعهملع لخ دوك دفباهأ ب بنك هذعهّللا ىضر هنأ هللا همر ىزوملانب الا

 لعق ادام لاقفاهس ا نماه امعةمطافل هد همها 2 ناك قفا دبه يالا ةكنانع

 ' 6. وشد هنأ ءايسلو هقشن باح اارعذش ا ٌمىرتاكبرعلا كد راحدقو نيلسملا

 هيلع لا ىلسهتومز مرش :تدس كلو ىااهنع لام هلأ ىذر
 ا ىلعلاءالارو

 | الوانثث !آولاع وركب ىلا مئاغو و ىلع عمجا دقو ههج و هللا مرك ىلغ ءل_را مدقتام

 2 تان ءاواعام هنعهللا ىذررعرض < نا ةغارك د١ كغمتأب

 ْ لافت هنعهللا ىطرركب ىلا ىلع م-ميواقش>و مالكب ماكتيف هئعدش ا ىذرركي ىنال

 ا |ناهلعافو كلذ لاق لدور م_معل حدتالقاوالر تحج ,ىلالد_:عهشاىتدرع ألا

 ا ا وال[ ةذ ىئرئيالافةبلع برع 9 هيلقريفتلا ميسا 3 ناك اع رو هَ . اعاا ىفةلعاو ظافد

 | هللا ىر ركب ونا مهيلعلا تدفق أممي ”الهتناو ىف نوأ ل .امو ل

 | سةلوهللا ”كاظعاامو كلذت كلاتف رمل يد قاع قعاالاةف هدو 2

 | ىا مالا انبملع تيدا د.ئسا نكس اوهملعذلد_سفالىا كلانا هقاسا ريسخ كا 8

 |قئاابيسأا: انا لو هسلعملا !ىل ص هللا ل أوس .رنماغددأر ةأى :رئاكو ا ر 01

 أ هلال وس را ارمأ هدم .ىسف:ىذأاولاقو ه-ةعهللا ىذر ركب ف أ اننع تضافر اواشملا

 اهم ملا لدعو .ةهنبوهللا زك ىلءهللاةق قدر 5 نص ىلا بدحا اسو هملع هت ! ىلإ

 | قرههجودقلا زك ىلع هذ: عرض دقو ىاروظلا هنعةقلا ىضرركب ونا ىل_صالق ةعدنلل

 1 أةع_دلا: نعهفا 2 ىفهرذعو هج ودهّللا 31 ىلعذأ بر د و دمت ::فاقاارم 00 هريتملا

 كن دو هنءىلاعت هللا ىذر دركيأنا ظءنادعتىأةعياند كد ىذا )0 لع نام

 | ىلع :ىلغ سانا لف أفركيىفا ىلع ق> سات عئص ىذأ ا ىلعيل كملنا رك ذو هدقباسو
 ا نممانأ ثالث دعب عسي لاق ن ني بأ تاعدقو تأ حاو تدصا اولاهو هه وهنتا مرك

 | يشأ ةعس دعب تع هللا ىذر ةمظافت ومدعتالا عيا لاق نمو سو هملع هللا ىلصدن وم

 | مت عقوام ةمطاقنبب وهسش . عد و بص هللا يضرزكم ىفانععطقنا ال و |عدانهناودو

 | مدعاوهامن اهنا نا مالا طانفرعبالن م ض «:كل ذ نم م هودق عركة تعبا

 | انا 5 ىلال هةءيامهههج وهللاء 11 لع رهظامن نموُةقلظا ن كلة قلطاف عسي هاضر

 ندب ةشاخأ نعل ل ا ا . م ||

 وحان
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 | هما هلل لص تلا لاح امهئءهللا 1 اناواءلعثاءاجام فءضاادي ؛ ٌرباعمأ]|
 ا ركبوا لاقذدقلا لوسرةلخ مدت هج وهللام 7 ىلع اقف مابا ةبسب هتافودعب سو

 |ىمىلعهيفلوت و٠5 لس ولعلنا ىلص هلال ]وسر تعوم الحر مدنال تنك امهئعهللا ىكر

 |لادقعق ودن :اءاحد قف صا هرم أن صمت ل سان !اهنءهللاىذر ركب ىفأ مالم ى رن« ىلع آ

 |لاقث مهند 1 رهظل ادعب هان اف كلذ إو هماءهتنا لص ىبنلا غلب فوع نيورمع يبين أ ٍ

 د ]| ماقأرصعلاةالصت رض الف سا ثلا. لص.!ةركيانأ متالوةالسل ثريض-نالالبانأأ]
 ارحاتو هقلاءجبرىو ونا مامالل )حرش فو مدقتاك ىل ذر كباب ها مت ةالصا'لالب ْ

 |ءا اعلا نالاهيفاج داق سدر كسص»,ىلالةعبدأأ نءهعمرجأتن ءوىا ههدج و هللا مركى لع ا

 !| مهتمرست ن ءةعدامملد ل.ل ودّقعلا لها لك ةعبامما مدصأ طر بشدال هنا ىلع اونا ْ

 امه ةاوةرادعأا ةءقيورعوركيىلأرذعت د ل اى رذعلا ناكهرخآتو ١

 ا

 . م حمس _ حصا

 ا |لمق هنا مدن (كءاح ومدقتا.ءف هنع هنا ىذرركب ؛ ولأ هن مصق أك ةرب رك دامه نعاش ثق ا

 تناق ل 2 ةفال1لايل_سودملع هللا ىلصهق'لوسر ل ءلاد وعل هو هنا ءركى عل ْ

 الوانول ' اله قد ص نملوأ !تنك نكاهننا والل اة تعم ىلع ن ومأم او هبدول دوما | |

 |لاتقلا تكرتامكلا خف دهع لو هيلع هنا ىلص يأ :لا نمىدنءناك ول «-لءبذكن .|
 |,نيتملع نانو باطلا نب رو مع ةىنباخأت كر ئامو هذه ق دربالا دج أ لولو كلذ ىلع

 | هذرص ف ثكم لو: تول و هءلع هللا لص ىلا وىد اهئلتاَعل اورو هبا هللا ىصألا

 الف ىاكمي رب وهو ساذااب لسير انمار ؤةالصلا هند وفن ذؤملا هيتأيىلااوامانأ ||
 ْ اننيدل لو هملعمقتاىلص لا هيض هر نمان اندلانرتخا ل_سو هلع هللا ىلص,هللالوسر تام أأ]

 االفه_ئءهللا رم ذرناممعل ىف امم تءطع اوناغئا انمهسءلع فانك لايق ماف امم ا

 أ نماهف تتوفدرصتارةقوكلا فا ردم ن يده ل هاو ني هر الها ىهياباوض-

 ا سك هنقب اسالو ىلعك هلعالو ىتوارقكه بار ةالو ىلثم سدا |||

 أ هقفا مركمشم عب رصت اذ هقانبسفن ا لبق نمهاني ..ارعوثنكل ظفاقو هتيأرىأروهندنواعمأ||
 سو هلع هللا يل لص هنأب ههدحو | ْ

 2 نم مكب ىفوا تسلا مييلعرركو ةبادعلا عه. نادعب عادولا ةحنم .ه.مدج لع ٠

0 نملاقو ه- هو هللا مرك ىلعديعفرمت فارتعالاو قد دصتلاب هنو سك م هوان الث |(
 ١ 0

 لااا وةفال_للا ىلع ل ديالك ذناو هلع مالكلا مدقتةثددللاهالوم ل عفالز ادم

ا راسغ نمىأ ةياف تناك هنءهللا ىذر ركب لأ ةعس ناهذع هللا ىخررعان مس ١
 ' دادوتس

 تامه وانزل تكرار عتاماذالاف هنأ ه تةعدغلا ع نم ىلعا هرمد.ة:أ5 ةروثمالو ْ

 اهحة حر ّ 5 نم عجر اساف ب ضغف كلذ ىلع فقوتتالة«.لاقةروشع ركب لأ ةسعب ا

 | انالف تيابدا باطذتا نير ع تامولهتلاولاق انالفنا ىغلب دقري_لا ىللاف هن دما

 ...٠ يضنولح ب هدؤيج سجد سسوس حح نا 0 حج مسج سووا هدصسس فمع يسوع نيود 2 ل0 حلل دمسوحاممل ل

 ٌ | بءضلاهملع مو عل : لح نمو ةمأ توما هاش ى؟ ن نءهريغووش ىلع ة د .رخآت 1

 5 ا 'فالةخادم .ام مزلابجراهرخأت نالنيإملا اصمم ظءأ نمةهمباانةر داب مانا اوأر

 تثسا.ءأ|

 دو || |هسعهلاىض َر رغعاهالو و ضفاف نان انمهسلع فات لاله ا كلذا ناكو ءانعياف ْ

 ١ مار يب دغمول لو هماعدلت ا لصهلوقاماو هتماما ىلع صن

 قويدلاها ” فل ص دهقلا هز

 هس ود
 هوكلدي و

 دا> كم زوو 7 .٠
 بلاط لنك لءالدى هوم دل

 هديأو م امعلاناكو د

 هناي ! امنع هلئا

 هلع هلي اىلص
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 ركب أ تيت لع « تاو ماترتغيذانةنو ون نمل ةنلف تااكركب لأ ةسعم نا
 ع طقنتنم مكين سلو اهرشقودقدتلاناالا كلذك تناك اهماو مذ ل كيد 1

 ] رع نع فريخأ لاف نو-رلا دمعاعد عه ضر قبدهلا ىلع ض درا لةئاسإو هعياب
 | لضنأهللا اووهنورلا دعلاة:ناوقيدصلالاَهذ ىءهيلعأ تنل اقف باطلا نبا

 | انريخأت نأ لاذ هرعنءفرا ار لاّوؤ<' عدللا ىذر ن نع نامعاعدمت همن كيار ند

 نا ه.ىلع مهللاههب ودقنا مرك ىلع لاكن كلذ لثممل لاق هسهو هللا مرك' ايباعاعد مدي

 ري وح نب دس امهيفراصتالان هاعجأعدو لدم اسف س ىأةناو مدن الع ن مريخ هنرب رم

 ناو نلعب ىذلان مريخ ترمي ىذا اطل ططء٠نو اضرلل ىضريهلعا مهلا لاقف هلأ و

 ا الاقفهنعهن ا!ىذرناةءاعدذد: دف هنمهماعى وقاددا صالا ادد ىل

 ايضا راغ ا تداا.سد عرشك ةفاخ ىلا نير تحب وادهعاماذ هم ميحرلا نجحرلا هللا

 ىلا باكا! قدصد ورحافلانةولو نمي ثءحاهيفال_تادةرخ الايدد_هعلواو
 ىلعو «ىط كل ذفلدعنافا رعتطاو هلا وءعماق باطالا نزع ىدعت م كيلعتفاذعسا
 ىااواظنيذلا لعيسو بيغلا م-ءاالوتد را رينو بةكا امها لكان لديثا ودب
 م ءمااح رعاعدم مك باك لابرها امثهناك رب وهللاًةجبرو مكماع مال اونو.ءاقإ باقل

 نمسا :لا ىلععاطا سهالا اذههنعهللا ىذرقد د_همأ ارهظي نا ىل.ةو نيل« يل

 2 .اخاناهطرسافاا لاو هينوض طرتقا ادوءتد_وعد_قىلا سانا! اهيا لاهو ةوك

 ب :اولاك رع هناف لاق رعنو ك.ناالاىذ ياللا ة هه ودهللا م 5 ىلعماةفهللا ل ]وسر

 نمءاعدلاد درال عب رانا ريبكستب ىا هريغ ىلع مهتالصك لو هملع هللا ىلدهيلعم الص

 | ءاعدلا درت تناك منام مال صن ادق مدقنامنلا دو ها تاريكحنرغ

 |ءاعدال افلا هنوكل٠اعدلا ىلعاو كئاغناو ة-فلاخعاللاةيدقو ةدوهعملاةالصااال
 ضامءىماَقلان ع مل-محرش ىفو ل سو هءاع هللا ىلص هريغ ىلع ةزاذل ةالصىف فورعملا

 ساد ١1 ناك اع يايا اس | هيلع لاصيإل لسة لوم سطسمتل ا صفي لع ىلص لج فاتح او

 ادا ارفأهءاعا وا_ىمماروهجلاهماعىذلا ميمصل اونوءرضّ و نوعدبالاسرا نولخدي

 كالذك نواصرف رخآح وف لخ دي عنود رت ىدارف نول هب حروف هيلءلخديناكف
 هلد ا!ىكذر رم ةالصنز وى مس ونانا مسو هءاعهللا ىلص هءاع ىلص نو ثحاملانبانعو

 هطخ ىلا «ذهنناهجر ءالامدك رتىذلا قودن_دل١نملاه اذه كل نبأ نمدلل.ق هنعدللا
 رارحالاءاسنلا مث الوأرارحالا لاج رلاهبلع ىلصذام نع هلا ىضررعنبانع عفاننع
 ىنذدل' 0 ةديىذلا عض اا قايشاتشاو ءامالامثديعلاٌتثامصلا مث
 هوذئدا بع هللا ىذ دركي ولأ لاقف لولخلا مهاربادنعنؤدي ولقي لئاقن نو عسب م .ةيلا

 ًُ اور فو ىا نيل سور ضبتيلهقل نام هين ضيق ىذلا عضوا اف

 ا 0 دل_وهملع هلا ىل_صدتلا ل ومرت عا ريخاذهىف ىدنءنالاه هنع هللا ىذر هنأ

 ََن آب ىذلا عض ضوأاىفالا ىنحوردللا نطق اظذلىفو' ض.قترحال اى نذديال

 *و9 كاب
 تو

 ىذا االو هلة عم ال هناف نيإسملاةرو ث ءريسغن مال رعبا ن كركي لأ ل همها قانعالا



ئا ىلسدتتال ري سس زعمشا ىذر درك فان و هنادي 0
 صديق ؛ الل وه ود 5-1 وهيلعهل

 عما

 ىلااهحأهدلا ةزكمالاىا اهحأ 1ن محا وممكن لاق هول اةنكمالا بسأىفالا

 ىنتامام د دهلاىفو الع :و له ربك عبات 2 وهملعدنلا ىلص هيح تافىلاهتدي هير

 هسقهقلاءانو ول ىذلا عض ذوملا كل 3 ىفنذدو هلرق-وهشارنلّوذ ض' ,ةثء-نفدالا

 ناسطش شل دلافناكو ق دل لعد داو تود .اعهللا لس لف للا اوفلمحاو

 ىنامااو لهب ندد زلط وبأو هلوالاوقشلا عن هيرخ ."الاو دل عمسه) امهدحأ

 ناكردكملهالد ة.سرفهةدديعوأ ناك ظ ذاىفو هنءهقا ىذر حارملانب ةددبع ولأ

 اموااولس رتل قا ىشر رعلا ةندحلا ناكف ةبدملالهال ارةك لهس نبدي زحلط 2

 رخ مهلا ا١ه.ءهلئا ىدر رعلاف ونياد راما اوأس رقم ناز /اهسوهتم رشا لكل

 هللا ىذرةحلطوأ !قمسف هذع هللا ىذر ساهل اركذاملئاقااو لسرملالمقو كلوسرل

 ءاحدقو بارتاالهأ م تانبا عسب هماع قوط وا دخكل_دوهيلعللا ىلص هيتس

 ىبأنب دعس نع لسهىوردقو انريسغاىشلاوانل دعللا نافا ًَ ةدئالواودلساثيدط اى /

 امصنئالا ىلعاومسصت اواد- ا ىلإو دا هنوم ص سه ىف لاق هنأ هةءدهللا ىذر صافو

 هاأو راكهسارلمق نمل و هسماعمللا ىلص لس دول بس .وهيلعدللا ىل_دهشالوسرب عنصأك

 سس .وهييلعملنا ىل_ص» ريس عض وىا امهنع هللا ىخكر سامع نبا نع هءءيتضو قولا

 9 را وكي ىذا! ادنءفي رششلا هسأرناكف ريقلا وْخومد بنع
 نءنامحنبارسصتةقاو نار و قو ل طفل او ىلءو سايعلا هرب لخدو هسأر ىلق نه لس ا

 هءلعهللا ىل هيد دءألا فنار دس رقولوالا هندلدلا ىلع اههنع هللا ىذرساءءنب١

 56 ضرالانالرذاساذا هل-رىلءاهلع<ناك ءاضس (ةياودفو) * ارو 5

 لمقو 5 و هملع هللا ىل_دهللال وسر عمتاكدق ءكدعيدح  اهسليالهللاو لاقو ةيدن

 هذعهللا ىذر ىع ومىلأن عقويبل اىو ردقتلس و هملعدللا ىلصدنص و العدا تح رخأ

 صرالانبو هو دن اوامدعالو ةرمجالو ةخراصي فوعبلت الثا دو! سو هيلعهّللا لص هنا

 ىلع اما نت ص .رالان ان ىدل ىفىتفمطقىلاوش در ةاريغصأ ١ عماشلا هبا اور :ن كحاأش

 نع وءاعب رالا هل ١ ل وهماعللا قلص هنفدناكو مالساا وةالصلا ميلعاايننالاداسجأ

 0 م ات دوصان وذ م منن هلم ؟نلمللا كل ىبنزعقحاك اهنءهللا ىذرةلس مأ

 هيلعهللا لص ىئملارك ذانإف رجقلابل الي نذأفةد-او ةصص م ..دملا تتراف دصسملا لهأ
 اذا تناهالا ةييضمن . اهدعناناصأأم ةسصمن ماها اذ انزحانداز :ىدناو ب مل ,و

 هللا لصهلئا ل وس نفداملا عمقا ىشر ةمااقنعوزو هيلع للص هن ا مص ءأن 2

 هيلعهللا لصهللا لور ىلءاوتحت نأ مكسوفن تباط فيكس ذأ ا سنال تاق لءوهيلع |

 بارا اف لس و هءلع هلل أ ىلا ص هللال يا وهبت اطأ ظفل فو بارا ايسوأ

 ىلصعتال اوسر جدد ا ابًاههج وهللامرك ىلع تلاها 1 (ةياودفو) معجم |

<3 
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 5 لح



 كك /

 ا ةحرا يندد _لغبارتلاو نقدا يكداقتباطاك تا !او مثلا سو هيلعمقلا

 ْ لد ىوهواهتمقاخىَتأا هيرخاا ىف نئديناالان !ءاحدقو ا دارال نكلو مالاق

 ظ 0 اوقاخ ام ثءهنأ ىضررعوركيا اول .و هملعملت ىل هلا ىلع
 أ نالافةافولاهنرض>املهفعدّللا ىذرركبانأن اىوردةفةدحاوةيرثف مهتنالا اونفد لام او فاحت ساد ا

 ىنئااريقهمفىذاا تبيلاب اباوهة:ىتحف 3 واج اف ىزاه-نم 0 غرف ذو تمانأ اذاهرمض> -:ءسان أل اقو هكفادو شا
 1 دركي ونأ اذههللالوسيرايتلماء مالا وأ اوقو با« .اااوةةفلس و هيلع هللا ىلص ول لاقت عسشبلاس 8( لاقو ريد

 مت:)ناو ىو: :ةداو ىنوا حداق ش- ةءاةلغمبا ااناكو نأ اعف نأبم كلن ذأ ناف هلل الودد تعم هنعدتا ير <

 ادام تان وبابلاىلعا وةقرالف هيىنونفداو عتس» .ةءااىلاىف و رخأآف بسلا يتامام لور : مسوهم اعملبا ض

 ىلا محلا ناقيدمحلا ىلاسيمملا اولشدأت .ءلاىل_تادنم فتاه عمو ايلا فناو [] "حدد ضبقت ثدح نورمالا نيو
 ديءاي هللا ىذر هلا دبع هنيال لاق هنعهللاىذر رعرضة -ااذو قاتشمسمملا ءاوره:هعماشأ انو 1

 اوفاة اوءا_

 ل

 *لاقف
 ريمأ ل_تالو مالسا كر قي رعنااهللقف اهتءهللاىذر ةشئاعني_هموملا متنا هللا ياو دقو امزناوىذ_مرتإ|

 تنذآ ناقد ..- اص عمهشفدت نأ ن ذأ:_سيلقو نينمؤااريمأب مو“ ءلاتدسل ىلاق نيئمْؤملا هناكمىالا طق يأن نفدام ط دوا

 رعنالا-ةف ى حدد . وهو هللاد.ءاهانأف نيإلارباةمىلا ىف ودرتتنأناو ىنوافداق 0 راع دلتا ىلدهلر هلي همققو ! و ىلا

 هنرتوالو ىف ناكملاكاذت رخدات اك دقلتلاةو هيبحأص عم نةدين أن ذأتسسب نأكو همف فل ى ىذلاناكلا ق 0

 هتاديعا لاق مم نودعقأر علاقه .اعلوقأو هيأ ىلاهقلا دع عراق ىسفن ىلع موملا ْ لم-نبديز ةداطوأ رفع رثاء

 نارك د 5و عصخملا كللذ نمرىلا مها ىنامريك هنا لاق كلتنذأ دقلاق ٌلءاروام ا رفح هنعهللا ير ىرامصنال]

 دأاهعدقل ى ذر شئاعفلا لد حن دبك ىأرو مسا قدام هنع هللاىذرن.سحلا ثكالت يبد ارفع ضو مف
 : ةمآو: اوس وتاو ص كل نم معتم تاما فه تن ذأ لو هل هلع هللا ىلص هذحدذع ند لا مب هلع

 ان تسول لاه هنعهللا ىذ ر زيسحلاهخاللاف هنعهللا ىذر هئاركذي و عسقلان ل 5

 من تلاقف لبو هيلعهنتا لهنا لوس عما مف نفدأ نأ نذأت نا تماذا ةشئاعىلا

 ىنفدافامسفن تياطنافاهتملال :باطاف تءانأ اًذافءامسا منمكالذ ناك اهاعل ىردأالو
 دقرغلا عسق: ىفىفداو كلذ موعج ارتالفاواءفنافكنو ءنوسالا موقلا ن نط اموات ىف

 ةشئاعىل اه:ءهّللا ىذر ني سك !ءاج هذع هللا ىؤر ن سدس تاماسأف ةوساهمف نوف ىلناف

 تيذكو يذك لاسفناورم كلدغابذ ةما رو مثتلاةفكلذاهنمباطذ امعهللا ىذر

 كلذ ابق ْن-س-نئدن ود ر و 0 هناُمع ١ وعنها دبأ لاه ٠ نددالهنأ || و

 نءووهديدلا سف ناو مك ذكو هعمنمو وهدب دلما سالف ه:ءهللا ذر نسما
 سيل ل لاقو هلل هدشانوني_سااىلا قاطناف هنءهنتاىذرةرب رهانأ اذ لبق هعم

 هللا ىذرهمأ ب اكن ,ةدقعسمتملاب هنفدبى ذر ىقحهبلريإف لاهم 21 لاه لق كوخأ

 هلع ..دملا ىلع اريمأ ناك منال صضاعأ !نبدمعسالا مآ نمدح أ هبزان-دهشب لواهنع

 هملع ضن ىذلا وهتلادجر ريثك نما لاه هم سلا ىهلاق ,و اماما هماع ىلصف نيسأعاهمدق

 فصتقي نأ ل مق نينثالا موب فود سو هملع هللا ىلص هنا !ةلسو انام“ الا نم ديساوربغ

 5 راهاا



 00ا حا يي

 ه(اناكموار مسوامو واماعهندالو نمز ناس ولاجلالا ل سس ىلع ملسو هماء هللا ىلص

 ك1 وأ

 كذد

 بو زغنتشالمانأ ثالث ثكمهنآب لوغلاو ىضأ اتقول.“ الفلا مون نفدو راهتاا |
 ضهدو'انأ الثلاموي وو'ان الثا لل .اونينثال مول مشب ثكم هلو هماعهلن | ىلص هنا رعب مضلاو

 ينأةعس مهااًعْمسْشا نم تاع ام لسو هماعهقنا ىلصد رخأتىف ببسااناكو ءاعب رالا هلم

 رخآ ناو لو هيلع هلا ىلههنوءىلع مهئافقت امدعالق .قو تقىوح هنءدللا ىذر رش

 هللا ىذر ةيهد نب ةريفملا لق ءقو لإ ضرس ملا عدني زل رام علط ن*

 هنا ادذ_عهمسرطاغاو ىع ىهتاخ نسا ايان ىل_هللاقو ف ٠» رمشلاريقا ىف هعاج قل أ هنالهنع
 5 امهصأوهريقول_ن؟. نوف

 لضفلاو ىلعو سابعلا هجوم. لبقوهذ 4 لزثا لاف هبا دوع سانلارخ توك أورو اعدت اىص هقلالوسي رسال

 م-(عهللاوذر نا كا و الهوس وهللا مرك اءلعنا لاقيواهذخأو لزتذ ساما سانا لاهو ريل ىف ساقااَقأأ

 فكوخ ”نبسوأ مههءل !( امتادللاكو كلذ وانو لت نمرهأو سال اوأ كا متاحا هلوانو لزن كلذ ةرعغملاهل لاق

 ساناارخآن اكو 0 2 || نأ, صرتعاوادهع لس وهما هللا ىل ص هللا لوسرب سانلا رخ ا انالوقتا كلذ تاءف
 موه .اعهلناىلصمنتا ل ْ ىلع اومدق فارءل! نمةعامسناىوردقو ندلل ارمضاح نكي لهنء هللا ىذر ةرغملا

 هنالامهتعتنا ذر 0 -- هع ]| لاقف ه:ءانريخ نأ بخ أن عكلأ ف كلانس نسما انأاباولاةذ هه وهتنا مرك ىلع
 ساوعلان و

 هاو ج وخاتم هللا ىل.< مهلا لوسرب ا هع سان ارح ناك هنا مكيدعة يعشن ةريسغملا نأ ظأ مها

 ىلصهللالوسربادهءسانذلا رخآ ناك لاق كال ئانت اذه. نءلجأ اولا وهل

 ئىزلا عض دوأ١١ذ-هنا ىلع عاجسالا ماق وا مثع هللا ىذو ساهل نب , ثق سو هيلع هللا

 ةقد ه ريشا هب فكيلا عضوم ب ضرالا عاتي لبضفأ لو باشا خوفي رشلاءءاضعأ

 ىطرر كلامي سنأن ءو شرعلا نةىح اًضيأءامسلا عاقب نم لسذفأو مهضعب لاك

 لاا ولقان كنا وحل مود ءاعهّللا ىل_صهللا ل وسر نفد نمىدالا ا:.طةنامهنع هللا

 تسلا

 آ3-- 2ك ثاكمذ 0 : ,يناف قبهناكورو

 ةفءادق هديت شر ذو
 اهئرفل وهيل هايل د

 طخ
 هلئاولاو 2 م

 1 اى تار

2 

 شرفا! اذهو كر
 لعروه لاو كجمال مديلبال هارب الق.دي طسيانددح أ ن اكو ضهدىلاا؛_ةءيرظ لد اضدلات تاظأومههضمد
 نفدااوربلاىف ص را ِ 4 داءهلتا ضدنا ل«ىو ىلثجاوباصين قمالطر 1 ًرسو هيلع ىلص قا لوسدلاقو

 نيبافاسواطر اهل لقا امقا هت ضيقاريخ ةمأبدارأ رأ اذا ىلاعتو هن اس هللا ن لاقل بو
 قراطو ب وديف.ك نورعلا يصعب اضمودب وطالنا نع ىل-جب طخ نمهلامف اهيدب
 لو هلع هللا ىلص هيلع هراجب ف ءاذدشاو لءلاوى وا لكده ثداسز لماما موجه جه

 1 وهملعهللا ىلصهتقان نوح زو مدقناك تافتريفس وسفن قلأ هيك ريثاكى ذلا
 هرغنع ىطاصالا ظفاطادشنأو .تنامىتحب رشلاو لكالا

 دءبلاوبرةلا ىف هلتلامالس كيلع » ةبكز سفنمضاخي رضاب الأ
 ديرلاو نابل ىل_«ىرق حانامو 0 ايصلاتيهامهقلامالسكءلع

 ده ىك انىلادج .ووذقاَمداامو » ةماجت:ءوقرو تءدسامو ش

 ىد_خ مكبانىلع قوش نم غرمأ دجأل امك سى لاو
 هباقو نءزىلا سو هيلع هنا ىلصهندالو ماعز م ثداوحلان م ةوامزانس با)

2 



1 ) 

 | لاتمام عاملا مشع تا ليقلاءاعدلو لو هيلعدقت ىلا ىلع 1 الانا لعا

 | رععشا لمق ةو مانأ ةسخستدأب ربل: ةوام و نسم ليغلا دعب ل دسق ومنو هو هذ هفلاعل )وقلكو

 !ذ أ لمقو نينسرمشعي لمقو ةنسني رمشعي لمقو مايأةرمشءو ني رهش ل ةوامو نيعب دأب لمقو
 | أرمشعللوالا عسد در مس ىف نثالا مول , لسو هيلع هللا ىلسص هنذالو تناكو ةنسة رمدع سم

 وسو مزسنب اهصْشلاهر ,ةىدنهلاهراتخاو تلخ نافل قويت ءاللق و همز ولخ |

 6 5 60-5 و هيلع راثلا لهأ عاصاف رامعملا ن ومع نعدهلل اهحرعاضتلا

 ًارجقلا عواطدنع :راهتلا ىف كلذ وه :منيقي ناسغل لمقو ةرمش رمدج يتلف رد روهمذلاوهو ظ

 أ ل_بوهيلعهتلا لصف رمثلا داوم عضومةرايز ف ةكملهأ لع هملعو المل دإو لمقو
 | هللاهجبرىزوكلانبا ىو ءاياعلا ن نءرو+:!لوقو»لوالا ع. ررومش ف هنوكسحو

 ناضءهر رمش لمقو بجر ف لءتو 1 الاعب رفلمقو رفص ىف ل ءقوهملع قاف الا

 |[ دهن تناك ىلا ادلابىل -ءقهملءودك< لرش لو هيلع هنا ىلصهندالو ناكم ىف فاو

 |مد درلانلمقو نأ الارا نب لعمل كال ذو معن اهقببع بعشلانلبق :و حالا ىف د ولانبا

 ْ قش ,و هيلع هلل | صودا اومنم ةقااثلاةنسأا و ناقسع ١ لس .و هءلع هللا ىلهدا ولدق :و

 رك هو أد اواهف و ةيسعبأ را اىفناك ل قواهنءدنلا ىذد طر ةماج ردع د رمسأ | هر ل ابص

 ظ فوت ناك لسوميلعمقا لصءدلومز , ةيبداملل |ةنببا او عه مما ىل ب قيدصملا 1

 : أرادفلبق هقو”دجم لش ًاربا قمل ن وطاب ب ذأ ب عدد لمق و ءاونالاتنئدو ةئءآهمأ|

 [ىلصددا اومن هع اسااةنسلا فوهنعهقاىذ رنا ةعْن/ نام عد اواهف ةودالعملاب ةمئار

 [أديدشدمر سو هيلع هقاىصةباصأ اه ةوتلطا !ديعمددمتا امكي لقدسا سو هب هيلطملل

 |دنعح رخاوف ةوةقمقدادو وربنسا هدم ! وهءلعمتنا ىلصوه و باطما لمع قس ةسااسهبف 2[

 هيلع هلل !ىلصهدل وهن ٠مةئماثلاةئسااىفو كالا ىريجلا نإ ار ى ذنب ف هس همم بلطملا !

 1 | هذهفو لسوء .اءهقنا لص 4بااط أ هعتلافكو باطمااد يعمد ةاقو تناك 24

 ا[ ىرسك تام .ومركتحا اود ولاه لكلاب هيب ريكي ىذا !ىئاطا ا متاحت ام َه ةفسسأا

 ئ |بااطونأ عدي رفاسل.ق )سو هيلع مانا ىل صدد اوهنمةعساما!ةنسا!فوناورشونأ

 [هللا لضمدل اومنمةرشاهااةذسلا قو نزاوههب , م ىهو ماش ثااضرأ نماك رصىلا

 | هدلومنمةرشعذي داما ل قو ةرشاهلا ةنسسلا فو ىوالاراعاا ب رس تناكل سوي ءاأإ

 |[ هللا و صءالومن مو ةرشعد ل املا نسا و ف رشااهءدص قش ناك سو ةماعلا ىلص

 [ىرصت ىلا ل سو: لءدقا لص هب ىلاطأ هعرسثاكو وةئامار افلا بر ناك مو هيلع | ْ

 هءلعهللا ل-ههدآومنهةريشعةئلاثلا ةنسلا فو رثكالا هيلعام ىلءماشلا ضرأن مأأ|
 هياعمللا ىل_صددا أومنم: ةريشع ةعبأ رلا رسل! قو هذعدللا ىكرناطللا نب رع داو لو 0

 قلةتي رمان ع لس و هءاع هللا ىلصءر ع ناك ل مق و هاذا ارامقلا ب رحت ناك م و

 ناطملا ددسعنن ريد ناادعم :رقس ناكل وهملع هللا ىل_صودأ وم نمو ةرشعةعباسلاةئسلا ْ

 سايعلاو



 ةدااىفال ااهياعفس و هيلع هللا ىلص ل دياواهنعهلفا ىذرة-_كلاع ُ
 م يح منعش ا ىضرراسئالا مالساءاددباناكة ومثل نم : ةرمشع :

0 

 | يمال نا |ىفولل بو هملعهنتا ىلص ىلا امويك وةرادلل نول سلط اداء ىنباسايعل او

 5 |ةريسيم جمماشلل سو هيلع هللا ىلصدرقس ناك مس وه ءهللا ىلصهدلوم نمي مشعل و

 أ هدل ومنهن : الد ةنسفف )و ةييد# ل بوميل هللا لصحو ورب رواتءهللا ىدر ةعدخ مالغ

 نيثالثو عبرأ ةئس فو ةيعكل!قههسودلثام ركب لاط ىلأن ب عدا لد و هيلعنا ىلص

 ىضر لب نيذاعموهنعهتلا ىذر نامغس فأن بةيواعماأو لو هيلع هلل ا ىلص هدأومنم

 ةيعكلاش ب رقت مدهلسو هيلعهقتا لص هدلوم نمنيثالثو س# ةداسس و ه-ذعهللا م

 هءلعهشا ىلصناكور ونلاوءودلا سو هلعهللا ىلصىأر نيثالث و ع-يسةنسفف و اتنيو

 هيأ هللا ىلص ماع ىحولا لور ناك ةّو ذاا نمىلوالا ةن_ساا فو ثتاوصالا عملو

 ةيسلا ىو مانملا فدبلا ىحويرهشأ ةسلسو هيلع للا لص ثكمتأدعي ةظقملا سو

 راهظا ناك ةو,نلا نمةعبا ارلاة:_سااىفو لذولن ةقر وف وللدق ةومماانم هملاعلا |

 ةعيارلافتدإو لمقو اهنءدتنا ىذرةشفاعتدلوةٌوينلاَن مةسماقلاةئسلا فو ةزعدلا

 نيرا مأة يمت امانيفو ةشدحلا ضرأ ىلا ىلوالا ةرجهأ !تناك ةسماخنا ةنساا فو

 لسأةوبنلا نم ةسداسل اةئسسلا فو مالسالا ف ةدءهش لأ ىشو مهئءهللا ىذر رسأب

 هبا ىضرانإ-أ الدق و هنءهللا ىكر ناطاللا نب ب ريعو هنع هللا ىذد ذر باطل ادءءْنب ة ةرج

 ةثالثب هنعمل ىذر رمم مالسأ يبق هنههقا ىن رةزس مالساناكو سجن ةنس ف ادهتع

 ىو مشاهىةاداعمىلعتدها.عتو شبرقتعساقن ةوينأ ا نمةعباساةيساا فو مانأ
 فيش ىف كا ذو ةنماثلا ىف لمقو ةسماخلا ىف لءقو ةلصابنل ١١ ىف كلذ ناك لمقو بلاطملا

 | ةعساتلا ةئسلا قو رباقملادنعهلئا اهفرم كم ىلعأب وذو أمد ىع#ذ ومطالب هناك ف

 | ةوبنلا نستريثاعل اةْخسلا فو ملسو هيلعمتنا ىلم هلرمشلا قاقّثنا ناك ةوبنلانمأ]|
 ماعماعلا كلذ ىهسيل و هيلع هللا ىلص ناكوا معدل ىضرة بد تنافو بااطوبأت ام

 | لسو هيلعمتلا ىلصح و و زتابيفواولسأ "او نييدصت نح سو هيلع هقلا لص جا هفو نزلا 5

 ىلعمدةعٍلسو هملعهقلا ىلصدقعاهيفوةكمف اهياعل خدو ةعمز تنب تنبا,تعهللا ىذرةدوس

 ا | ةيداللاة:لاىقو ة

 ا ا 0 والا ةموعل |ةعس .يتهقواهيذو يارمملاو"ا مولا ماك ةوبنلا نم ّ

 ُ اما 286 ع هية اسال ناعم ةيةعفاستالا مالسا ىعم مهلو ْ

 أ ةجسلاق و ةراقأ ادمسةنغدلانيدعس رهذرداوغلاّل اريغلبابلف ةشيعلل رجاهينآهذع ْ

 | اهفةرعهل اتناكف سير دملا ىلا ةرسهأ ا نمىلفالا ةئسلا ىف 50 ةريشعةعبارلا

 ا دوسمو لو هيلعهتلا صمتك اسمودصتملاء[ي ناك اهينولوالا عبي رةرغ فور غص د :

 سأ ةمدخ» ادد 'ناكو لبق 0اس راصنالاو نب رحاهملا نيب ةأحا وملاوءابق 0

 ا ١
 نأ عز ؟لكورتشم يي فرش كسلف

 و

 لالي لاو هءلع مليا“ دي

 ١ ارل_ق. 0 8 5 لعحاوه_.؟

 ارجةضرعلا ءالس
 2 نمهلع

 ردة ضرالا . أ
 َن هراق ةدواد دو

 2 وه هللا ىل_م -م ضبقاءو ريش مو ةءاع

 هيد مم ءومل ن اا

 اطل تكن 1

 لوخدموب نم 0

 7-5 هدا تن ٍ

110 

 | قل --وهناع 1 8



 .ةقك

 ْ ترا ول .دلامدقاال .وهاعدللا | قص هنأ ءام هاذ ملسو هيلعدللا ىلصهل هنعمل ىذ رز

 اىظ 7 سأ مآ تناكو مهواسنو مهلاجرانادهلا ملسو هملعهللا لص هما |نوثع راصتالا

 | ىذر سند م ويت ذخأت فسانت تناك لو هملع هللا ىلص هل هيد تاه ىشنال اههتعدللا

 هيءاحةمعدللا ىذر ةيلطأأ ءآاهحور ور هاج و كمدخاذ_ههلال لوسرانتلاق و. هنعهللا

 ج .وكمدخلُف سك مالغا أن هنتا ل وسرالاف و مس وهملع هللا ىل_دهللا ل ]وسرىلا

 ريسغ اذ_هو سجلنا ف لاق هلندع :و همأ او هيال انانثةحلط ودي اجسالو أ هي تءاجهمأ ا نأب

 ةنسلا لبق و لصالا فاك ابيذ و هرامخت 5و زغف ل و هيلع هللا ىلد هةمدخل هيدئ.م

 رانا ازتو اهمال بره اةالصو رقت اةال_صتكرتو نا عكررضل !ةالصىف ديز لالا

 نمتامةنعسا!ءذهىو لءقاذك ىلوالاةذيرقلا ىلعتكر رتزرةسلا ةالصترقأ و

 مءايمقلا هنعا لجو أهل لاقف عرج رضتحااماو ةريغملا نب دداولا :ةحمكرشم

 ١ ةشكىأنبانيدرهظي نأ فاأن ..كلو توملاى م عذر نم ىفأم هللاولاةذ كءءاحأم

 نب صاععل !تاماسيفو و رهظدالتأن ءاضىلا فضال ه:ءدللا ىذد ناموس ونأل اقف 00

 |ةوزغان مناك تتاوزغلاتندت اامفو سنع اىذرةراوزندعمأ تاماهنذ ولتاو

 هللا ىذر ةشناعيإلسو هلع هللا لص ةنسااهدهقولمالا فاك نادودوزغو ءاونالا

 ىلص لتراث ء> هي د رطىةعجلا )0 و ه.لء هللا ىلص ىلصا_ مف وناذالا 1 رشاجف و اهنع

 ظ مال_بال افاههطخ ةمطخ لوأ اواه الص ةعجسلوأ ىل مو 3 . دما ىلا ءأمق ن نمل .وةيلع هللا

 ْ صرخمد هنعهللا ىذرةزعس هع ثعباسهيفناكو هنعهليا 070 هللادبعل ايف و

 يأن يدعس تعدو غب ار نط. ىلا هءهننا ىذر ثرحلا نبةديسءهعْنباثءبو شرقلاربع

 نمةرشعةسماخلاةئسلا قو شيرقااريعضرتعي رار للا ىلا «فعهتلا ىذر صاقو

 هتنكل ةواهتعهلناب ىذ ذرةمطأقد ةدهح وهللا مرك ىلعح و 22 ةرعملان 3 ةيناما او ةوءذلا

 | هن طب ىلا هنعدقا ىضر شنبهقلادبع ةيرسو ةريشعلا ةوزغو طاوةةوزغو بارتخأب
 ةبقرةافوو ىركلا ارديةوزغو ناذمر ضرفوءابتدحمءانيديدتو "لبقلا ليودتو
 ةالصع و رش ورطفلاةاكز ص ”,فوءاعدعلةقواسمثءىذ ر وم د و هناعدللا ىلسىلاثنب

 | ةوزغو هنعهللا ىذررععنيملاسةي رسوردكلا ةرقرقدو زغولاومالاّةاكز صرفوهدمع

 ا روءظمن نا .م6ءتوموقد وسلا ةوزغو عاقتمق ب

 ىذرةا صن 4د د رمهشر هلا نمةئلاثااوةومناان مد ةرسعةسدأس !اهنسل لح ةواهدمع

 هقلاىضر موناكم أ هنعهتلا ىضر نافعح ور و هللا هول ف رسال |نبسءعك لقا ةئعللا

 حوزتو ةدرةىلاامهنءهللا ىذر هيراح ندير رسو ثار هو زغءون [ةطغدرزءواهنم

 0 م ووابنعهقا ىضرةم روكفواب يتب ا

 هتلادبعةي رم رع ,و وهاني و ءنطَعحلا هنعدللا شر لسد رس ةرما |نمدعب ١ 1 ةومذلا

 نا



 ءاا

 ىلا ل_ةقاذكمىلاهدئءهتلاىذرىزعلا ةيمأنب ورعفي رسو عسجرلا ةصقوةنوعم
 عاف رلاتادةورْغو ةغرخ تنبت زةافو و ريضناا وزغو ه-:ءهّللاىذ رنامضس

 ىذرةلسمأ حوزتو ىرغصلاردبةوزغو .هنءهنلا ىذر نيس اةدالو و فوه اةالصو
 نم سما اوةوشلا نمد رسعةئماكأا ةئسْسااقو مهذضعب داعرجلاا 6 ردع و اهنعهللا

 هللا ىذرادربوج حوزتو مهلا ةنآلوزنو ع..سيرملا ةوزغول دن اة مود ةوزغ رم

 مهعهللا ىذد رباجد الو أ ةبدقو ةظب رقى ةوزغوقدنالاد وزغوُّكفالا ةىصقوامنع

 ةعسامااةنسلاىف او ريا ص رو باخ اذب (لوزتوا ممءهللا ىذر شخ تنب بني ز حوزتو

 ءاطرقلا ىلا ._دعهللا ىذر ةاسمنيدهتذب رس ةرعهأ | نمةسداسااوةودنلا نمةرشع
 رمغلا ىلا ههعدقلا ضر ةشاكعةي رسو ةياغلا ةوزغو نامل ىئةوزغو ةمانتةصقو
 هللا ىضر حارحلا ني ةدم.ءىلأةب رممو ةصّقأ !ىذرللا هنعدنلا ىضرةلسمنء ف ب رسنو
 هللا ىضردئراعْني ديزي رسو مسنعمتلا ىذر ةلسمنيدجت باص عراصم ىلا هننع
 نبدي زايرسو. صنعل ىلا امءهللا ىضرةثداحنيديز هن ريسو موج ان ماس ىيىلا اهسهئع

 ىداو ىلا امهنءهّللا ىذر دْيَراحْ ديدن رممو فرطااىلا ام_متعدتلا ىذر "هثراحا

 ىذرسء نب هنا دعب رسوَه ف ةردماىلا امهنعهّللا ىطر هيراحْنس ديز د رسو ى رشا

 ىدوويلا مازر نيريسأ ىلا هنعدقلا ىندةتاورنيهللا دبع ةيرسو عفار فأل مل هنعدنلا
 راهظلا مكح لوزنو ة سيدها ةوزغو ىمسح ىلا ا. منعهثلا ىضر هر احب ديزي رمسوربمخج
 ني رشوأاةنسااىفو .اهتءهللا ىض رةبهمح مالمو هماعهللا ىلصه>وزتورهلا 6 رو

 عوتوو لوألا ىلا لسرلا لاسراو متاحا ذاع ا ناك ةرمهاا نمة-عناسااو ةَوَمْنلا نم

 هللاى ضر ةيدمح مآب لوس ذلاو ىرقلاىدا و فو ريم ةوُرْغو لو هملعّللا ىلص هب رصتلا

 حوزتوءاضقا!ةرعؤنزا وهن مدفن اط ىلا «-:عهّللا ىدرباطانا نب نع هب رسو اهنعأ

 ةئدسلا فو ماس بىلا ه-تءهللا ىضر اج وعلا ىنأن با ةد رسو .اهنع هللا ىطرةنوعم
 هللا ىضردملولا نيدلا مالسا ناك ةرمل !نمةئماثااو ةوملا نءنب رمذعلاو ةبداحلا
 نب نائب رسو. هنعهتلا ىضرةلط نبناةعو هنعهللا ىذز صاغ !نبورعو هع
 از دعس رشب نادص أ ناصء ىلا هني معوح ولملا ىبىلا هنعدلت !ىذرئنللا هللا دمع

 صاع ىلا ةنعهنلا ىضر بهو نب عاصم ةد رسو :فد رشلاربذ اذ اخ اوك دب هنعهقنا
 ضاعءلانيوربعةي رمبوةنؤ مة رسو .حالطاتاذىلا ىراق_ةلاريعنب عك ةد.رسسو
 رصل تفس ىلا هنع هللا ىضر حاردل نب ةديبعىلأ ةيرمسو لال سلا تاذلا هنءهننا ىذر
 هنعهللا ىذزدردح نأ نيهلناددعةب رسو مخ نطرىلا ه:ءهللاىضر ةداتقىلأة د رسو

 ىزعلا ىلا هنعهقلا تطرد اولا نيدلاخةب رمسو ىلاعدقنا اهفرشش ة كم تف ةوزغو ةباغلا ىلا

 ْ ركب ىلا مهتعهللا ىضر* املا سو. دلاخ نس نانس لقا ةن :رعيلا 1 هقائش للسن أنما

 ه«تقانازع ه6

 ديز رب دس ة: رسوليذه مص عاوسملا هنعهللا ىذز ىداعلا نيورعةبرسو للك:

 ولك اهلا

 (ةلذزنسو) تنام تل
10 
 .تلذ . اصلع ل هيسصت# دعالو هلءءا 1

 3 ه6

 9 يسقك تازمجملا فر

 م هاكر

 وه.ملعمللا ا

 00 مخ ةمأيدارثاوا ب 00 ربو ل اد
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00 > 2 
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 / م غال

 بيلا هنعهتاىئنو دملولانيدااختب رسو سوالا حصةانمىلا هنعدنتا ضر ىلمئالا
 ى ةىلا لءةطااةي رسو ساطوأ ىلا هنع هللا ىذنز صاع ىأ د رو ني“ هو 2 هوةعدس

 هيلعد دوؤولال وأم ودقو ل .و همأع هلل ١ ىل_صويش ر !هداوتدالو وفاطا !ةوزعو نيةكلا

 .ىضدو لسؤ ه.ءاعهنا ىلصدهللا ل |وسر ثني باد رداقو ونراوهدنو وشومل + و هماعهللا ىل<

 ندح ني ةننمعثه:ةرعهلا نم ةعساَملا ىشو# :و.غل ا نصنب رشعلاو ةشاثلا ةنسا! ىو اهنع

 ةيطقةن رسسو قاطصملا ىىلا طعم ىف ب ة-.ةءنبد_اولاث ءزو مق ىيىلا ىرازقاا
 .بالك ىنيدلا هنعدتلا ىذريفالكلا كاَحْأ ذي رسوم ىلا «فعهلا ىذر سماع ١
 هللا مرك بااطىنأنب لع ثهدو شدا لهأىلا هنعهتلا ىضر زر حم نب ةمةاعة يأ رسو
 ريهزننبعك م السا وباء اىلاهنعهللا ىضذ رنصن هشاكعثعب و ساقا! ىلا ههح و

 لود نءهنعهنلا ىض .ردماولا نيدلاخ شي رسول وم 7 و زعوهل اتللس وها هللا لص وزعم و

 كلامنب بعكة ضةوزا رثذلا دن مهو لقره ىلا لو ”ن مدي 5لاسراور ذك آىلا

 ىئاحااةانوو هب دماغ ام-روف.ة:مال_ساوناعألا ةصقو مهنع هللا ىذر هسحاصو
 ١

 ا ىضرقيدصلاركب أح ولوا نيا "ىأن بهللا دمءتومواسمءهننا ىذر عونلكم أةافوو

 . ||| نيىدع مودق ةرعهل نع ةرشاعلا ىهو ةو.ذلا نمنب رشعلاوةّماادلا نسا! ىفو هنعدنلا

 هللا ىذد ليج نيذاعمو هنعهلنأ ىذر ىرعُالا ىءومىنأث هدو هنعىلاعت هللا ئذر متاح
 !ثعد وتاردب بعك نيثرهلا ىرىلاهنعمللا ىذرد_اولانيدلاخ هدو نءأاىلا هن

 ىذ بو رذتىللا ىلدهلا هللا دبع نري رجب ث عد ونوأ ا ىلا هدب ودهن | مرك بلاط ىنا نب ىلع
 نيةدسعىلأث عب و عالكلاىذىلاهنعدقا ىضذر اًضيآهقاديعنبرب رحمن وةصاالا

 هللا بص ميهارب اهداو ةافوو ىرادملا ميةوليدب ةسقونا رغ له ىلا نعلق ىضر حارملا
 ةوبنلا نمنيرشعلاو ةعدارلاةنسلاىفو جعل إو هملع هللا ىل_|سهحورخ و لو همللع

 ىلا امهنءهللا ىتدديز نيةماسأة ب رسو علا دو مودقةرجهلا نمةريشعةي داحلا نهوأأ
 هضح١| دّدباىف عقوامو ةصلطو حاصءو باذكللا ةامسمو ىمفءلادوسالا ةصقو قرأ ١

 أ هنيفكستو هل غودن ومو ل وهيلعدللا ىلص هطصتقو وهضرصةذمو لو هيلعهللا ىلص

 كرك ذو رك2 ىلعانءأ مهللالعأهقاو مركو فرمشو ل سو هيلع هلفا ىلص هن ةدو هملعةالصلااو

 ادلمساو كالضف نم كمعنا ا ءمتأو كرك دباب واق لاسغق أ ها مهللا كتدابعنسخحو

 ئ نماندعأ واندشرانمهاأ مولا انتاعورنمآ وانت ارو عرتسا مهللا ,نيحلاصلا لدابعنم ْ

 أ كئاطعب عنقتوكئاْمَعِب ىطرتو كئاقلب نموت ةنئمادماسةنانقز رامهللا امسوفنرمش |

 ||| اذهلانادهىذلا شدجلاوكت وقو كلو هلع انعأف لاس: تاطىفنورمص مانا مهللا|

 ! كل وسرو كك ءدن ولد عدها دامس ىلع سو لصمهللا هللاان ادهنأال ول ىدتواك أموأ

 || يصهاربا ل [ىلغو معاربا ىلع تيلصام هنايرذوه-اوزأودممل ا ىلعو ىالا ىنلا

 ميهارب ل [ىلعو يءاربا ىلع تكراباك هني دذو هجاوزنأو للهم [ىلءود ىلع كزايو |
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 تدئوال مانت او ماركلا هلا اراعتم*حربالو هدوج وهم 13 ضافي ةعئتم

 ةراهملا برترا دانال 2 ماب هيلابللاو مها ص هوعدمل ةكضءمادالا ظ

 2-5 | لح را 3
7 

 10 لا 8
 5 ١ دوف



 0 و ٌْ 5

 نآر 6 ا1هدقلرنأ :







 ذب
 قلع ل8 هرها 0
 2519101831 0انؤل6 انالاع83117* 1 1

 مظ0ا0١1, لاهل



 0 لو
 ”لايك 5 1 ه0 13

 0 01 0 م 9 ِ 3 7 0

: 0 8 20 0 0 
 1 .٠

 13 ا 5. /

 0 . ١
8 : 35 . 5 , 

 030 ار : ؛ 081 :0 ١

' . . 7 

4 : 8 5 5 8 

5 0 5 00 
 : 1 جلا ا ا 0 اا 0 8 0

 1 نقل 3
 : 3 9 مب

0 

« 4 

7 

4 

5 

5 

 0 ,'ظ .

, : 
1 1 

8 

0 0 

53 

 معا
 مح 5

0 5 

 ا

 ٠ الح

: 

 ١ 3

37 

 نك
5 3 .5 

 نع

3 ْ 7 

1 
0 

0 - 

 هو +

1 

3 

 فرعا نع لن

.5 

, 5 . 0 0 

3 

 : ا

: 10 

 5 ل
 00 5 ١ 1


